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PRESENTACIÓ
El projecte “Avalem Territori” és sense cap mena de
dubtes una de les iniciatives més innovadores i engrescadores que estem impulsant des de LABORA,
el nou Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

permetent articular noves relacions, xarxes i cadenes de valor que són i seran immensament valuoses per a la dinamització econòmica de tots els
nostres municipis i comarques.

Gràcies a la implicació de les universitats públiques valencianes (Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d’Alacant),
així com a la imprescindible col·laboració dels
diferents “Acords Territorials” i el conjunt dels
agents econòmics i socials, estem fent possible la
confecció d’una radiograﬁa estratègica i detallada
dels sistemes econòmics i d’ocupació a la Comunitat Valenciana.

Això és especialment cert en un context de crisi
com el que vivim actualment derivat de l’emergència sanitària de la COVID19. Eixir més forts,
millorar la capacitat de resiliència del teixit productiu i social valencià, passa indefectiblement
per cooperar, per construir estratègies a mitjà i
llarg termini, establertes des de l’anàlisi cientíﬁca
de la realitat.

Es tracta d’una iniciativa sense precedents en
l’àmbit de la política pública i que ha estat, entre d’altres, objecte d’anàlisi internacional com a
bona pràctica de referència per part de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE).
Estem immensament satisfets dels fruits que de
forma pacient i constant van derivant-se d’aquest
treball, des de la guia amb els criteris inicials per
a la realització dels diagnòstics territorials, que
publicàvem l’any 2016, ﬁns al recull de les estratègies detallades i exhaustives que tenim hui entre les nostres mans.
És per això, que abans que res cal agrair una vegada més la dedicació de totes i tots aquells que ho
heu fet possible, cadascú des dels vostres respectius nivells de responsabilitat. “Avalem Territori” és
un projecte eminentment col·laboratiu, coral, i res
podria tenir sentit sense la implicació i el diàleg entre els diferents agents institucionals, socials i econòmics en cada racó del nostre territori.
Estem convençuts, que aquest programa, amb la
inestimable coordinació de les universitats, està

Ara, cadascun dels vint-i-sis “Pactes Territorials”,
gràcies a la publicació d’aquest document que
conté les “Estratègies Territorials per a l’Ocupació”, té un full de ruta compartit sobre el qual pot
prioritzar i avaluar totes les seues actuacions.
Es tracta d’uns documents inèdits, que pensem
haurien de transcendir ﬁns i tot l’àmbit estricte de
les polítiques actives d’ocupació. Són estratègies,
prioritzacions d’objectius, que haurien d’esdevenir
guies integrals que orienten la política pública i les
accions conjuntes en tota mena d’àmbits als distints municipis, agències, mancomunitats i altres
estructures institucionals.
Som conscients de les diﬁcultats, dels reptes que
comporta sovint aquesta nova perspectiva de collaboració i estreta interrelació amb l’entorn. Totes
i tots estem aprenent, i això només, ja mereix una
celebració, més encara en aquest temps de diﬁcultats.
Per ﬁnalitzar, només vull reiterar el meu agraïment, en nom de LABORA i de la Generalitat Valenciana en el seu conjunt, i desitjar-vos que us
siga de molt proﬁt aquest material realitzat amb
l’esforç compartit de totes i tots.

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretari Autonòmic de Treball i Director General de LABORA

ESTRATÈGIES PRÒPIES DISSENYADES
PER A LA DIVERSITAT TERRITORIAL
VALENCIANA
Una publicació sobre estratègies del mercat laboral dissenyades des del territori valencià constitueix un referent per a aquells projectes que tinguen
com a temàtiques l’ocupació i la innovació territorial. Durant el 2020, un any especialment singular
i excepcional per la incidència de la Covid-19, el
conﬁnament obligat i la necessària adaptació a una
nova normalitat, s’ha desenvolupat una iniciativa
coral impulsada per LABORA-GVA que ha tingut
com a objectiu general la redacció d’un document
estratègic destinat a millorar l’ocupació mitjançant
polítiques adaptades a les singularitats dels diversos territoris.
Com a conseqüència del desenvolupament del
programa AVALEM TERRITORI durant el període
2016-2019 s’han abordat diverses accions que han
pretés millorar les condicions del mercat laboral
des de la perspectiva territorial, una vegada identiﬁcats trets de cadascun dels territoris abordats.
D’aquesta manera han adquirit protagonisme els
diagnòstics territorials comarcals i supramunicipals, així com la redacció d’estratègies plantejades
per a les àrees funcionals existents en la Comunitat
Valenciana.
Amb tot això ens vam proposar que, seguint les
pautes de la planiﬁcació estratègica participada, el
programa AVALEM TERRITORI de Labora-GVA durant el 2020 havia de contemplar entre les seues
accions prioritàries el disseny d’estratègies destinades a beneﬁciar les condicions del mercat laboral, no sols la creació d’ocupació sinó també unes
circumstàncies favorables, allunyades de la precarització i la temporalitat. Per això es va optar per
recórrer a equips tècnics dels Pactes-Acords Territorials per l’Ocupació, els quals han tingut la missió
i la responsabilitat de dissenyar i donar forma a les
estratègies.

Per la seua part les universitats participants han
constituït les institucions acadèmiques que van
proporcionar les metodologies i l’assessorament
tècnic necessaris per a abordar aquestes tasques.
Des de la perspectiva del desenvolupament territorial, recorrent al valor adquirit pels recursos, les
xarxes i els processos d’innovació territorials, així
com a les tècniques de participació que van facilitar
la col·laboració dels diversos agents que interactuen en els respectius territoris, es van iniciar les
labors de diagnòstic integrat i de disseny dels plans
d’acció. Ha sigut un procés laboriós, participatiu, illusionant i intens que a més ha incorporat l’escenari socioeconòmic derivat de la Covid-19.
Els resultats, recollits en la present publicació, són
al nostre parer satisfactoris i innovadors. En primer
lloc, per les virtuts del propi procés coral en el qual
han participat Labora, les universitats de València,
Alacant i Castelló, i els 26 Pactes per l’Ocupació, de
manera coordinada; en segon lloc, per la naturalesa de les estratègies dissenyades que atenen les
diferents realitats territorials (interior i litoral, rural i urbà, despoblació, especialitats econòmiques,
demandes formatives, etc.); i en tercer lloc, perquè
constitueix un instrument eﬁcaç per al coneixement dels nostres territoris, les seues necessitats
i les accions a dur a terme en matèria d’ocupació.
Unes eines sens dubte útils per a LABORA i per als
Pactes Territorials per l’Ocupació, elaborades pels
propis pactes.
Finalment manifestem el nostre reconeixement i
agraïment als qui han format part d’aquesta iniciativa. Participació, col·laboració, implicació i complicitat han sigut part dels fonaments d’un procés estratègic que roman obert. El futur immediat espera
que aquestes estratègies vagen implementant-se i
el mercat laboral valencià vaja experimentant les
millores desitjades.

Jorge Hermosilla Pla. Universitat de València
Coordinador acadèmic d’Avalem Territori

ESTRATÈGIES PER A L’OCUPACIÓ DESENVOLUPADES
DES DELS PACTES TERRITORIALS
Metodologia aplicada i adaptació al context de la
COVID-19
Jorge Hermosilla Pla (Universitat de València), Nuria Grané Teruel (Universitat d’Alacant),
Vicente Budí Orduña (Universitat Jaume I), Antonio Martínez Puche (Universitat d’Alacant),
José Miguel Giner Pérez (Universitat d’Alacant), Luisa Alamá Sabater (Universitat Jaume I),
Ghaleb Fansa (Universitat de València), Juan J. Rubert Nebot (Universitat Jaume I)

En el context del projecte Avalem Territori, que
impulsa LABORA-GVA, i amb disseny de les universitats de València, Alacant i Jaume I de Castelló
i desenvolupament dels pactes i acords territorials per a l’ocupació, per a l’any 2020, s’arreplega
l’oportunitat de dur a terme el disseny d’estratègies per a l’ocupació per als àmbits territorials des
dels mateixos territoris.
El principi fonamental que n’ha condicionat el
disseny ha sigut un plantejament «de baix cap
amunt», «des de les unitats territorials a l’administració autonòmica». Per a fer-ho les mateixes
universitats participants estableixen una metodologia comuna, dissenyada l’any 2019 i aplicada en
les quinze àrees funcionals que conformen la Comunitat Valenciana. Com a mostra de la col·laboració entre els diversos actors participants en el
procés, LABORA-GVA aporta els mitjans i recursos
necessaris mitjançant la fórmula dels Projectes
Experimentals 2020, que permeten incloure l’elaboració de l’estratègia territorial com un projecte
més. La contractació de tècnics n’ha sigut la modalitat habitual.
La major part dels pactes per a l’ocupació opten
per sol·licitar la dita modalitat de projectes experimentals. Alguns, en canvi per motius diversos, no
participen en les sol·licituds, però són conscients
de la importància de disposar d’uns documents

estratègics elaborats en els mateixos territoris.
Finalment, tots els pactes han desenvolupat «les
seues» estratègies per a l’ocupació.
La metodologia comuna de disseny de les estratègies la proposa l’equip investigador de la Universitat de València, i l’assumeixen la resta d’universitats participants. En el procés d’aplicació
s’han utilitzat una sèrie de documents, variables
estadístiques actualitzades i processos de participació, amb la ﬁnalitat de disposar d’informes parcials similars per al conjunt de pactes. El resultat
ﬁnal previst és disposar d’un pla estratègic per a
l’ocupació per a cada un dels àmbits territorials
dels pactes-acords.
Una metodologia basada en el coneixement del
territori i la participació
El pla de treball proposat inicialment es basava
en la consulta de diversos documents elaborats
prèviament, confeccionats al llarg del desenvolupament del projecte Avalem Territori.
El primer document utilitzat per a elaborar les estratègies són les anàlisis territorials, fetes durant
l’any 2017, que van abordar els acords i pactes per
a l’ocupació o altres entitats locals mitjançant un
plantejament metodològic comú, i global, des de
l’òptica territorial. Uns diagnòstics territorials, amb
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una dimensió integral, que permeten identiﬁcar les
qualitats de l’espai geogràﬁc i les possibilitats que hi
ha, així mateix diferenciar unitats territorials operatives i determinar els problemes i les possibilitats de
desenvolupament, amb la ﬁnalitat de caracteritzar
les bases de l’estratègia local.
El segon document a consultar és el de les estratègies d’ocupació aplicades al territori de les
quinze àrees funcionals que conformen la Comunitat Valenciana. Uns documents estratègics que
es van elaborar i publicar en el 2019. A vegades,
l’àrea funcional pot coincidir amb la comarca o
amb l’àmbit d’actuació d’algun PATE, com és el
cas de l’àrea funcional de la Safor, però en general
no hi ha coincidència entre les quinze àrees funcionals de la Comunitat Valenciana i els vint-i-sis
pactes per a l’ocupació que hi ha actualment.
El tercer document facilitat als equips tècnics dels
pactes és la metodologia d’Avalem Territori per a dur
a terme les estratègies d’ocupació aplicades al territori. La van dissenyar en el 2018 les universitats, i
es revisa i coordina amb els altres plans estratègics
existents en l’àmbit autonòmic en el 2019 (formació
professional, indústria, model econòmic…).
El quart document són els informes tècnics sobre la
situació de la formació professional per a l’ocupació,
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en funció de l’escala d’àmbit territorial dels mateixos
pactes i acords per a l’ocupació, elaborats per equips
d’experts de la Universitat de València.
El cinqué document a disposició dels equips tècnics
territorials correspon a l’informe sobre els mercats
locals de treball MLT a la Comunitat Valenciana.
Es tracta d’un projecte que promou LABORA en el
2019, que permet de manera sistemàtica identiﬁcar els sistemes locals del treball amb una metodologia homogènia aplicada a partir de les dades
de residència-treball dels censos de població dels
anys 1991, 2001, 2011 i 2018 (extrapolació).
El sisé document facilitat és un model d’enquesta per a detectar i analitzar les necessitats formatives en el territori. Amb la intenció de facilitar un procés de participació de diversos actors
territorials, i garantir-ne la incorporació al procés
estratègic. S’inclouen col·lectius com ara docents,
empresaris i agents socials en la detecció de les
necessitats existents en matèria de formació en
cada pacte. Un procediment que contribueix a l’assessorament per a establir estratègies en el camp
formatiu per a territoris concrets.
Així mateix, per al procés d’elaborar les estratègies es facilita als pactes una base estadística de
diverses variables territorials, actualitzades, acció

que permet actualitzar els diagnòstics territorials:
estadístiques referides a les persones demandants d’ocupació i contractes segons sexe, grup
d’edat, nivell formatiu, sector econòmic, grup professional i nacionalitat...
El procés participatiu associat a l’elaboració dels
plans estratègics territorials tenia com a objectiu
obtindre informació qualitativa més enllà del tractament estadístic dels valors quantitatius. Les fórmules triades són les entrevistes en profunditat,
enquestes i grups focals.
a. Entrevistes en profunditat
Les entrevistes en profunditat a actors privilegiats
són la via per a obtindre informació de caràcter qualitatiu. Per a dur-les a terme es va proposar comptar
amb la participació d’actors territorials, identiﬁcats
en el territori, com són els AODL i altres tècnics de
desenvolupament local (AFIC, tècnics en turisme,
treballadors socials, etc.) i tècnics d’intermediació
laboral (LABORA i entitats col·laboradores).
Així mateix, es va comptar amb la participació de
responsables d’organismes dedicats al desenvolupament socioeconòmic (pactes territorials per a
l’ocupació, grups d’acció local, etc.), dels centres
Espai-LABORA i de centres de formació professional (o altres centres de formació especialitzada)
i representants territorials dels sindicats i de les
organitzacions empresarials.
b. Fòrums de participació i grups focals
Són espais participatius on es va tractar d’arreplegar l’opinió dels actors clau del territori de
referència i han permés conéixer la perspectiva
d’altres col·lectius; propicien la cohesió social, i
faciliten el compromís social davant de l’adopció
de polítiques i estratègies per al foment de l’ocupació. Es tracta d’una acció ideal per a fer partícips actors territorials representatius que no formaven part del pacte en qüestió.
Amb la ﬁnalitat d’establir un calendari de treball
i un procediment comú d’assessorament i seguiment per a tots els pactes i acords, es deﬁneixen
una sèrie d’informes parcials que permetrien
avançar de manera coordinada i aconseguir els
objectius previstos, les estratègies territorials. Els
informes inclouen:
Informe 1: Diagnòstic territorial actualitzat. S’elabora a partir del primer document, esmentat adés,
tot basant-se en les variables estadístiques actu-

alitzades facilitades i en altres variables considerades interessants.
Informe 2: Primer esborrany d’estratègies d’ocupació per a l’àmbit territorial del pacte. Té com a
punt de partida l’informe 1 i els documents 2, 3, 4
i 6, així com l’informe sobre els mercats locals de
treball MLT.
Informe 3: Segon esborrany d’estratègies d’ocupació per a l’àmbit territorial del pacte. Es fa aplicant els resultats de les entrevistes en profunditat
a l’informe 2, i incorporant els resultats dels processos participatius de «Grups focals FP» i «Enquestes FP».
Informe 4: Balanç formatiu, informe participat de
formació professional per a l’ocupació. És el resultat d’incorporar els resultats dels «Grups focals
FP» i «Enquestes FP» al document 4, relacionat
amb els informes sobre la formació professional
per a l’ocupació, a escala d’àmbit territorial.
Informe 5. Final: Estratègies per a l’ocupació per
al pacte/acord. Inclou les modiﬁcacions i suggeriments resultants dels fòrums de participació sobre el segon esborrany d’estratègies d’ocupació
per a l’àmbit territorial del pacte.
Per al desenvolupament de la metodologia proposada es dissenya un diagrama de Gantt en el qual
es van incloure les activitats i les accions a desenvolupar per al període febrer-setembre del 2020
(vegeu el quadre). Una planiﬁcació de tasques que
es modiﬁca per la incidència del conﬁnament degut a la COVID-19.
II. LA IRRUPCIÓ DE LA COVID-19: L’ADAPTACIÓ
NECESSÀRIA DE LA METODOLOGIA DE DISSENY
D’ESTRATÈGIES TERRITORIALS AD HOC
L’escenari que imposa la pandèmia durant el període entre març i juny del 2020, que es materialitza en el conﬁnament, i la necessitat d’avançar les
diverses tasques integrades en el projecte Avalem
Territori, en l’exercici 2020, obliguen a reformular
parcialment el pla de treball dissenyat per a garantir l’assessorament previst dels equips universitaris als equips tècnics dels pactes i acords
per a l’ocupació, inclòs en el conveni subscrit amb
LABORA. Un assessorament que suposava tant
accions de consell i assessorament en la formulació d’estratègies per a cada pacte, com actuacions
d’orientació i guia per a l’anàlisi i balanç formatiu
per a cada territori.
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Mes

Temàtica

Accions i metes
Informació estadística actualitzada
Disseny del treball que han de fer els tècnics en el territori
Documents de referència: model de Pla Estratègic Laboral i Estratègies de l’Àrea Funcional
Conﬁguració de les xarxes territorials
Procediment d’incorporació d’actors als processos 2020 (estratègies, formació…)
Models d’enquestes per a les dos accions

febrer

Estratègies
Formació professional

març

Estratègies

Processos de participació. Organització dels fòrums territorials

abril

Formació professional

maig

Estratègies

juny

Formació professional

juliol
setembre

Estratègies
Formació professional

Seguiment. Reunions amb col·lectius
Elaboració del document d’estratègies. Fòrum. Validació de les estratègies de cada pacte per a
l’ocupació
Seguiment. Reunions amb col·lectius
Entrevistes
Plans estratègics deﬁnitius
Balanços deﬁnitius

Programació inicial de les reunions d’assessorament de la Universitat de València amb els pactes i acords per a
l’ocupació del projecte Avalem Territori 2020

Per a dur a terme les tasques dites, atesos els
requeriments de l’estat d’alarma, es decideix desenvolupar-les per mitjans telemàtics. Per a ferho es sol·licita informació sobre la predisposició
a mantindre tant reunions virtuals com consultes
particulars, així mateix es demana informació
sobre els mitjans de comunicació amb les quals
compten els equips tècnics dels pactes (connexió
d’Internet i programari) i la disponibilitat (dies de
la setmana i franges horàries), amb la ﬁnalitat de
substituir les reunions presencials mensuals que
hi havia programades en cada territori.
La incorporació dels efectes de la COVID-19 al
document d’estratègies per a l’ocupació en el
projecte Avalem Territori 2020
L’escenari socioeconòmic dels territoris valencians com a conseqüència de l’impacte de la COVID-19 genera la necessitat d’incorporar l’anàlisi
dels efectes en el mercat laboral valencià. En eixe
sentit, les accions que es duien a terme en el projecte Avalem Territori 2020 havien d’incorporar
els resultats de la dita anàlisi.
Concretament es proposa que els equips tècnics
que feien els informes relacionats amb les estratègies territorials per a l’ocupació, així com els balanços formatius 2020, estudien la incidència de
la COVID-19 en els territoris respectius. Per això
s’han fet les accions següents:
(1) Identiﬁcar la dimensió dels efectes de la crisi
generada: atur, tancaments d’empreses, modalitats, ERTO. (2) Descriure l’escenari territorial a
partir de la COVID-19. Paràmetres estadístics de
referència. (3) Dinàmiques econòmiques i socials
després del conﬁnament del període març-maig.
Processos. Incidència en el mercat laboral. (4) Accions futures dirigides a resoldre els problemes

detectats, tant econòmics com socials.
Per a les noves tasques es proposa:
a. Arreplega d’informació estadística
Es facilita l’accés a fonts estadístiques relacionades
amb: l’evolució de la desocupació, l’evolució dels
ERTO, la incidència en el teixit empresarial i l’actualització de les variables econòmiques i socials. Es
preparen dades estadístiques d’empreses i treballadors afectats per ERTO, a escala municipal i segons
la classiﬁcació nacional d’activitats econòmiques
(CNAE 2009) per a cada un dels vint-i-sis pactes
que hi ha a la Comunitat Valenciana. Així mateix, es
treballa l’estadística de les persones aﬁliades en el
darrer trimestre de l’any 2019 i el primer del 2020
segons CNAE-2009 a escala municipal. Se’n facilita
la informació a tots els pactes (26).
De la mateixa manera, es confeccionen diverses cartograﬁes, mapes a escala de pactes per a
l’ocupació (per als vint-i-sis pactes de la Comunitat Valenciana) amb les variables següents:
Persones aﬁliades a la Seguretat Social per sectors d’activitat
Coeﬁcient de localització per sectors d’activitat
ERTO per sectors d’activitat: agrícola, industrial,
construcció i serveis
b. Processos participatius
Es decideix proposar com a acció bàsica fer entrevistes a diversos actors del territori, com ara
representants de l’administració pública, empresariat, sindicats i associacions de tècnics en
desenvolupament local, entre altres.
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S’hi pretén distingir:
- quins processos interactuen en l’estructura
econòmica del territori;
- quins són els nivells d’internacionalització de
les empreses; el grau de globalització;
- els nivells d’especialització econòmica i incidència desigual de la crisi;
- quines respostes hi ha per a contrarestar els
efectes de la COVID-19, en matèria d’innovació
empresarial;
- quines mesures adopten els equips tècnics
territorials (ADL i altres col·lectius);
- quines accions aborden els ajuntaments i
altres administracions públiques que poden
servir de referència per a altres entitats locals.
c. La incorporació de la COVID-19 en els informes tècnics
S’ha tingut en compte per a: (a) «El diagnòstic i estratègies territorials. Nous escenaris, readaptació
d’estratègies» i (b) «El balanç formatiu. Necessitats detectades com a conseqüència de la incidència de la crisi».
Durant la darrera fase de redacció de tots dos informes, entre l’agost i el setembre del 2020, els equips
universitaris revisen i validen els documents estra-

tègics que redacten els equips tècnics respectius. La
revisió, tant en continguts com en aspectes formals,
permet millorar-los a través de les rectiﬁcacions
que fan els pactes. El resultat ﬁnal és la concreció i
redacció dels documents estratègics deﬁnitius.
METODOLOGIA APLICADA I ADAPTACIÓ AL
CONTEXT DE LA COVID-19 A LA PROVÍNCIA
D’ALACANT
El procés de redacció de les estratègies territorials
per a l’ocupació a la província d’Alacant ha sigut fruit
del contacte directe amb els territoris i amb cada un
dels sis pactes territorials conformats. Es va mantindre, de facto, en tornar de Nadal, per a reprendre
l’assessorament per a dur a terme les estratègies
territorials que havien d’actualitzar, i fer-ne el seguiment dels continguts. Així, mantenim un contacte
estret amb els pactes durant els mesos de gener i
febrer, per correu (consultes pròpies que ens feren
arribar a cada un dels dos equips que tenim en la
UA) i per telèfon. Preparem una documentació base
per a saber les parts que havia de comprendre la
informació arreplegada i treballada en els pactes,
seguint la metodologia de l’equip investigador de la
Universitat de València, descrita més amunt.
Durant els primers mesos de l’any 2020, es fa una
tutorització amb alguns dels pactes, ja que havien
renovat els tècnics, i no eren els mateixos que havien
treballat les estratègies del 2017. S’insisteix en el fet
que es tracta de la redacció actualitzada d’estratègies territorials, que haurien de ser un mecanisme
per a respondre i adaptar-se als canvis, sobretot,

PACTE

Presencials

Telemàtiques (*)

Requena-Utiel

4 de març

14 d’abril

3 de juny

16 de juliol

L’Horta Sud

17 de febrer

14 d’abril

8 de juny

28 de juliol

PATER

26 de febrer

15 d’abril

3 de juny

16 de juliol

El Camp de Túria

12 de febrer

16 d’abril

5 de juny

16 de juliol

22 de setembre

El Camp de Morvedre

25 de febrer

16 d’abril

29 d’abril

25 de maig

3 de setembre

El Rincón de Ademuz

18 de febrer

16 d’abril

3 de juny

16 de juliol

Pactem Nord

21 de febrer

22 d’abril

8 de juny

València

21 de febrer

30 d’abril

8 de juny

28 de juliol

25 de setembre

La Costera - Canal

19 de febrer

22 d’abril

4 de juny

16 de juliol

15 de setembre

La Hoya de Buñol-Chiva

25 de febrer

4 de maig

4 de juny

12 de juny

28 de juliol

La Safor

26 de febrer

1 de juliol

10 de juliol

21 de juliol

22 de setembre

Relació de reunions presencials i telemàtiques
mantingudes amb els pactes i acords per a l’ocupació a la
província de València
(*) No es consideren les assistències tècniques reiterades fetes de manera contínua per a resoldre dubtes als equips tècnics.
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vinculats a la formació i l’ocupació. D’altra banda, remarquem que també han de ser un instrument per
a involucrar totes les parts interessades (stakeholders) i actors d’interés del territori, més enllà dels
que participen en els pactes territorials per a l’ocupació, perquè calia reforçar la participació tal com
s’havia establit des de LABORA. I tot això, perquè es
considera que les estratègies poden ser una eina útil
per a afavorir la governança (transparència i proximitat a la ciutadania), i un plantejament pràctic que
arreplegue «el que volem, en funció del que podem i
realment necessitem» en matèria de polítiques actives d’ocupació i de formació.
En deﬁnitiva, considerem que les renovades estratègies territorials de cada un dels pactes-acords
per a l’ocupació, havien de respondre a un concepte polifacètic:
(a) És un mecanisme per a respondre i adaptar-se
als canvis.
(b) És un instrument per a involucrar la societat en
l’evolució del territori.
(c) És una forma de governança (transparència i
proximitat a la ciutadania).
(d) És una fórmula per a eixir d’una situació de crisi o estancament i revitalitzar un territori.
L’equip de la Universitat d’Alacant continua treballant en les labors d’assessorament ﬁns que arriba la primera setmana de març. Després d’algunes reunions d’equip entre universitats i internes,
per a distribuir-nos la faena, la irrupció de la pandèmia i les mesures de conﬁnament ens obliguen
a canviar la dinàmica de treball programada.
Seguint la metodologia comuna de les tres universitats es remeten a cada pacte en total set documents.
En primer lloc, els diagnòstics fets i publicats en
el 2017 (doc. 1) i les estratègies que va elaborar la
Universitat d’Alacant en el 2018 (doc. 2), perquè els
poguera servir de suport i complement a les estratègies que desenvolupaven i redactaven. Els recordem
que han de prendre com a base el fet ﬁns llavors
en Avalem, i implementar processos participatius,
actualitzant dades i estadístiques. D’altra banda, els
recordem l’índex bàsic, que ha de tindre en compte
els camps i apartats següents:
Context i diagnòstic territorial. Ací s’havien d’actualitzar i completar les línies estratègiques (basades en les xarxes territorials i innovació; model
productiu i ocupació-formació).

Radiograﬁa de la formació en el territori (completant la que van fer en el 2019 les universitats i que
els vam compartir a través de l’Informe de formació professional per a l’ocupació (doc. 4) i l’Informe
de mercats locals de treball (doc. 5).
Identiﬁcació dels principals actors socioeconòmics
i stakeholders, que intervenen en les polítiques
actives d’ocupació en cada un dels territoris (pactes). Actors (sindicats, associacions empresarials,
formadors, col·lectius veïnals, etc.), que s’haurien
d’identiﬁcar a ﬁ de poder interactuar amb ells a
través d’algun grup focal (presencial o virtual), entrevista en profunditat o enquesta generada amb
Google Forms, com ha sigut el cas pels condicionants de les condicions sanitàries presents.
Els efectes de la COVID-19 en les estructures
productives del territori i en cada pacte (conseqüències per sectors productius). Context en el
qual, i a petició de LABORA, com també per l’interés d’alguns pactes, se’ls passa una enquesta
en línia i es fan unes quantes entrevistes, amb
els agents econòmics i socials identiﬁcats, per a
completar i evidenciar els impactes territorials
de la pandèmia.
També els compartim una carpeta d’arxius amb
informació d’interés, que facilita la Universitat
de València, relativa a cada un dels pactes, i amb
dades d’atur i els tipus de contractes, del 2017 al
2019. Finalment, els instem que, durant el mes
d’abril, ens remeteren la informació feta, així com
una data per a poder fer un primer contacte d’assessoria en línia en el context del conﬁnament.
Durant les darreres dos setmanes d’abril mantenim reunions amb cada un dels pactes. S’hi fan
actes-ﬁtxes i hi ha un orde del dia comú:
- Estratègies territorials. Estat de la qüestió
- Línies i objectius estratègics a complementar
- Tractament i ﬁnalitat de les dades que s’han
de treballar sobre contractes i atur, que facilita
la Universitat de València per al període 20172019.
- Radiograﬁa de la formació, reglada i no reglada
- Estat de la qüestió i naturalesa dels projectes
experimentals. Continuïtat i renovació de projectes
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- Efectes de la COVID-19. Propostes de treball
- Torn obert de consultes i planiﬁcació de faenes futures
Durant els mesos posteriors continuem mantenint
reunions periòdiques, per telèfon i correu, amb els
tècnics dels pactes, complint la nostra labor d’assessorament.
Mantenim ﬁns a juny, almenys, una reunió al
mes, amb una duració mitjana d’hora i mitja per
reunió, treballant amb cada un dels pactes territorials, i reforçant dubtes puntuals, a través del
correu electrònic i per telèfon. A més, durant el
mes de juny, seguim en contacte amb els pactes
territorials, i treballem el desenvolupament d’un
qüestionari sobre els efectes de la COVID-19 en
els territoris dels pactes territorials per a l’ocupació, i en la formació per a l’ocupació. Durant tot el
mes de juny, i a través dels sis pactes de la província d’Alacant, ens contesten vora un centenar de
stakeholders del territori.
Així, arrepleguem informació que processem i
aboquem en els informes preceptius relatius a la
radiograﬁa de la formació. Durant el mes de juny
continuem tutoritzant els pactes territorials i la
Universitat d’Alacant té l’oportunitat de participar
en una reunió presencial. La UA està present en
el Consell Rector del Pacte Territorial per a l’Ocupació ACTAIO (Alcoi-Ibi-Ontinyent), el 25 de juny,
a l’Àgora, seu de l’Agència de Desenvolupament
Local i d’altres entitats comarcals. És la primera
reunió presencial de la UA, mantinguda amb un
pacte, en el context de la COVID-19.
El 2 de juliol es va dur a terme el segon fòrum provincial de pactes territorials per a l’ocupació, amb
el lema «Aprenentatges compartits. Assoliments i
millores». Es fa en línia i en la plataforma Google
Meet, amb més d’una vintena de persones participant-hi, vinculades als sis pactes territorials de
la província d’Alacant. S’hi van posar en comú els
avanços i les diﬁcultats, per part de tots els pactes
de la província d’Alacant, en relació, fonamentalment, amb la realització d’estratègies territorials i
als assoliments aconseguits en la posada en marxa dels diferents projectes experimentals. Vam
poder comprovar el paper de catalitzador que
exerceix la Universitat d’Alacant sobre el territori,
i la necessitat de fer trobades on els actors territorials es posen al corrent dels diferents avanços
que fan i les diﬁcultats que troben, que, a vegades,
són comunes a tots els pactes.
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PACTE

REUNIONS
VIRTUALS (abrilmaig)

ACTAIO (AlcoiOntinyent-Ibi)

20/04/2020
29 /05/ 2020

ELX
ACTEI (l’Alacantí)

17/05/ 2020
29/05/ 2020
16/04/2020
07/05/2020
29/05/2020

CONVEGA (Vega
Baja)

20/04 2020
27/05 2020

CREAMA (la Marina
alta)

14/04/2020
26/05/2020

ALACANT

15/04/2020
30/04/2020
28/05/2020

CONTACTES
D’ASSESSORAMENT I
CONSULTA (juliol))
15/07/2020
17 /07/ 2020
24 /07/ 2020
16/07/ 2020
17/07/ 2020
14/07/2020
16/07/2020
23/07/2020
09/07 2020
14/07/ 2020
21/07/ 2020
07/07/2020
16/07/2020
23/07/ 2020
06/07/2020
16/07/2020
23/07/2020

Durant el mes de juliol s’intensiﬁquen els contactes a ﬁ d’enllestir els treballs de les estratègies
territorials.
Els contactes són per videoconferència, telèfon i
correu electrònic.
Durant setembre i octubre, els investigadors de la
UA rebem les estratègies dels pactes, per a preparar-ne la publicació. Es revisen atenent el model i
les pautes que articula la Universitat de València
i es validen els documents una vegada els rectiﬁquen els equips tècnics dels pactes.
Finalment, volem remarcar el paper que tenen les
universitats que participen en el projecte Avalem
Territori - LABORA-GVA. Considerem que com a
agents pertanyents a l’ecosistema d’emprenedoria i socioeconòmic del territori, desenvolupem la
funció de catalitzar propostes, analitzar resultats,
consensuar accions i compartir treball amb els
stakeholders del territori i, particularment, amb els
equips tècnics dels pactes territorials per a l’ocupació, que han complit amb èxit les seues comeses
i han superat amb solvència les exigències establides per a tindre disponibles unes estratègies territorials per a l’ocupació. Sobretot, en la quàdruple
hèlice en què les administracions locals i supralocals, les empreses, les institucions de formació i investigació (p. e. les universitats) i la resta d’agents
econòmics i socials (inclosa la ciutadania) componen un mosaic o puzle, on cap és prescindible.
METODOLOGIA APLICADA I ADAPTACIÓ AL
CONTEXT DE LA COVID-19 A LA PROVÍNCIA DE
CASTELLÓ
El procés de redacció de les estratègies territorials per a l’ocupació a la província de Castelló,

d’acord amb els projectes experimentals 20192020, comença de facto al desembre del 2019
amb una jornada taller, organitzada pel CEEI de
Castelló, juntament amb l’IIDL-UJI. L’objectiu de la
sessió va ser exposar als pactes els elements que
s’havien d’incorporar en el document d’estratègies, amb una insistència especial en els objectius
8, 9 i 10, corresponents a les xarxes territorials i a
la transversalitat de la innovació.
Ja al gener del 2020 comencen els processos de
presa de contacte directe amb tots els pactes; la
major part iniciaven els processos de contractació
de tècnics. De fet, alguns dels pactes de Castelló
tenen completada la labor a començament d’any,
la qual cosa ajuda a dissenyar un pla de treball
per part del pacte i amb la participació de l’equip
de l’IIDL-UJI. Com a punt destacat en el programa
de treball en el 2020 s’insisteix en la necessitat
d’incrementar la presència de les empreses en
l’estructura del pacte, amb una atenció especial a
conéixer la capacitat d’innovació del territori des
del sistema productiu i, relacionat amb això, les
necessitats de formació que requereix l’empresa
en el moment present, i també la projecció dels
requisits formatius dels treballadors. El pla de treball per a dur a terme les estratègies territorials
de cada pacte i els balanços formatius per pacte
els facilita l’equip investigador de la Universitat de
València, coordinador del projecte Avalem Territori davant de LABORA-GVA. Un pla basat en set
documents de partida, la redacció de diversos informes parcials i els documents ﬁnals.
L’objectiu, per a l’equip de l’IIDL-UJI i per als pactes és conéixer la capacitat del territori per a innovar, identiﬁcar els agents innovadors principals
i determinar quines són les carències formatives
principals per a escometre els canvis en el sistema productiu tant des del punt de vista sectorial
com territorial. S’ha d’esmentar que, d’acord amb
eixe compromís, des de l’IIDL es va col·laborar
amb la ﬁra d’ocupació que va organitzar el pacte
Plana Alta Nord i LABORA a la localitat de Cabanes, i també amb altres activitats de l’IVACE-CEEI
Castelló sobre gestió d’innovació territorial.
El disseny inicial d’activitats i calendari de treball
incloïa la contractació de tècnics i fer enquestes i
entrevistes amb empreses i representants del teixit productiu territorial. Els plans de treball inicialment els van desenvolupar els mateixos pactes,
comentant-los amb l’equip de l’IIDL-UJI. Ací resulta d’un interés especial la situació en els pactes
que no incloïen entre el personal del projecte contractar un tècnic d’estratègies (el Maestrat Litoral

i l’Alt Palància), amb els quals s’acorda expressament que serien els responsables dels projectes
experimentals els qui assumeixen el compromís
de redactar les estratègies amb el suport des de
l’IIDL-UJI. Hem d’assenyalar com un aspecte positiu per al projecte, i especialment un any com
el 2020, la continuïtat de molts dels tècnics que
ja van desenvolupar els projectes experimentals
en anys anteriors. El coneixement que tenen del
territori, de la manera de funcionar del pacte i el
compromís personal han contribuït de manera
destacada a elaborar les estratègies territorials
de manera efectiva.
La irrupció de la pandèmia i les mesures de conﬁnament suposen una alteració important en el
desenvolupament de les tasques vinculades amb
la redacció de les estratègies i la resta de les actuacions dels pactes, quant a l’execució dels projectes experimentals i arreplega d’informació.
Context en el qual la majoria dels tècnics responsables dels pactes han de fer altres tasques
derivades de l’emergència sanitària i social del
moment (suport a serveis municipals, de la mancomunitat o el pacte en relació amb la gestió d’ERTO i sol·licituds d’ajuda com a part de la resposta
de l’administració a la crisi) i adaptar la manera
de treballar a mecanismes en línia. La situació es
normalitza després d’un període d’entre dos i tres
setmanes, en què es va reprendre de nou el treball
d’acord amb el projecte Avalem.
Un període de temps, amb conﬁnament domiciliari i teletreball, en què alguns dels pactes no
tenien resolts els expedients de contractació de
personal, que van restar paralitzats ﬁns que es
va iniciar el procés de desescalada. Això va donar
lloc a una sèrie de situacions particulars entre els
pactes; d’una banda, pactes que disposen de tot
el personal i que estan perfectament adaptats a
la situació de teletreball i, de l’altra, pactes que
no disposen de personal especíﬁc per a redactar
les estratègies i que havien previst contractar-ne
i, ﬁnalment, pactes que no havien de disposar de
tècnic d’estratègies.
Destaquem ací l’esforç que comporta per a alguns
pactes (la Plana Baixa, Espadà-Millars i Castelló
Nord) el fet de no tindre un tècnic d’estratègies en
resultar impossible contractar-ne en el període previst, la qual cosa obliga a assumir la faena a altres
tècnics del pacte que, encara que amb el suport des
de la universitat, veuen incrementada la càrrega de
treball i responsabilitat de faenes que han de fer
compatibles amb els seus llocs de treball.
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El context dels mesos de març a juny obliga a modiﬁcar el pla de treball quant a entrevistes i grups
focals, substituint-los segons possibilitats de cada
pacte per entrevistes i enquestes. A partir del mes
de juny s’incorporen, en diversos pactes, nous tècnics que reprenen qüestions com les entrevistes i
enquestes a empreses, labors de prospecció per
a conéixer necessitats formatives, i també s’organitzen trobades.
D’entre les accions fetes després del primer estat
d’alarma, durant els mesos de juny a octubre, s’assenyalen les que organitzen el Pacte dels Ports i
el Pacte Castelló CREA. En el cas dels Ports, es fa
un esdeveniment al juliol amb el títol dels Ports
Emprén Jove dedicat a la innovació i l’emprenedoria amb el focus posat en el grup de població jove,
amb l’assistència d’un total de setanta persones.
El Pacte Castelló CREA organitza un fòrum amb el
nom genèric «Estratègies Territorials» dedicat a
la innovació i amb la presència d’unes vint empreses especialitzades en el camp de la tecnologia i
la biotecnologia com a sectors emergents a Castelló de la Plana.
També entre els mesos de juny i juliol, en diversos
pactes comença el procés de validació de les estratègies amb reunions que en general són per via te-
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lemàtica, i que continuen en els mesos de setembre
i octubre. Així els pactes de Castelló CREA, Castelló
Nord, els Ports, la Plana Baixa, l’Alt Palància, Espadà-Millars i el Maestrat Litoral exposen per primera vegada els documents d’estratègies, i en algun
cas s’arriba ﬁns i tot a aprovar-los deﬁnitivament.
En tots els pactes, i durant el procés d’exposició i
aprovació d’estratègies, hem d’assenyalar com
una acció positiva la participació com a convidat de
l’IIDL-UJI en les deliberacions dels documents, fet
que aferma la col·laboració de la universitat amb
els pactes territorials per a l’ocupació.
A manera de resum, i sense entrar en el detall
de la situació de cada pacte, durant el procés de
redacció de les estratègies els pactes han demostrat àmpliament la capacitat d’adaptar-se a
unes circumstàncies que han diﬁcultat la faena
prevista. Assenyalem també com un avanç que hi
ha més relació entre els pactes i l’equip de treball
de l’IIDL-UJI, fet afavorit pel relatiu aïllament en
el qual s’han trobat, en alguns moments, alguns
dels tècnics responsables del desenvolupament
del projecte experimental. El resultat ﬁnal se situa
dins dels objectius previstos, per la qual cosa podem considerar com a molt satisfactori el procés
d’adaptació i ajust a la situació que crea la crisi
sanitària.
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ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ.
ELS PORTS
XARXA COMARCAL D’INICIATIVES EMPRESARIALS ELS PORTS
Francisco Campillo Antoni (coordinador), José Miguel Centelles Miró (tècnic d’estratègia)
Lidón Molinos Carceller (arquitecta), Laia Lloret Gual (tècnica en legislació)
Eva Colomer Tena (administrativa)

INTRODUCCIÓ
El present document estableix les línies estratègiques per l’ocupació als Ports, unes línies d’actuació deﬁnides en l’Orde 12/2016, de 29 de juliol,
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, dins del marc del
programa «Avalem Territori» de LABORA.
Es tracta d’un pla d’adequació de les polítiques
d’ocupació al territori i als sectors productius, l’objectiu dels quals és la dinamització territorial i el
desenvolupament sostenible com a eixos centrals
del model d’ordenació de les polítiques d’ocupació
a la Comunitat Valenciana.
El programa intenta desenvolupar un nou model
de gestió que vincule les polítiques d’ocupació i
les connecte amb les necessitats reals de les persones i de les empreses per a dur a terme una estratègia territorial conjunta. La ﬁnalitat és fomentar el treball col·laboratiu en xarxa, integrar tots
els agents territorials i sectorials per a millorar el
coneixement i sumar sinergies.
Per tal motiu, l’any 2016, els representants dels
ajuntaments integrants de la Mancomunitat comarcal dels Ports, agents d’ocupació i desenvolupament
local, agents socials com la Unió de Llauradors i Ramaders, associacions empresarials (Asetmico, Vilafranca Espai de Comerç), sindicats (CCOO PV, UGT
PV), i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, signen l’Acord Territorial per a l’Ocupació dels Ports, en el qual es deﬁneix
una estratègia per a complir els objectius proposats.

Un dels objectius és el naixement del projecte
experimental «Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials» (XCIE), que ha sigut l’encarregat d’elaborar el present document, en el qual es valora i
analitza tant el teixit socioeconòmic com el mercat de treball dels municipis que formen part de la
Mancomunitat comarcal dels Ports.
En el desenvolupament i elaboració de l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació als Ports s’ha
comptat amb la implicació de diferents agents
socioeconòmics del territori i membres de l’Acord
Territorial, mitjançant la participació pública en
reunions presencials i telemàtiques.
A més, la XCIE ha tingut l’assessorament i suport en
tot moment de l’equip tècnic de la Universitat Jaume I.
El pla pretén respondre tant a les urgències d’ocupació a curt termini, amb el llançament de mesures que
permeten corregir les diﬁcultats i escanyaments del
desenvolupament actual, com respondre als reptes
de futur a mitjà i llarg termini, amb l’optimització, potenciació i dinamització d’activitats econòmiques i socials integrals al conjunt del territori dels Ports, amb
la premissa sempre visible de la innovació i el desenvolupament sostenible, que contribuïsca a conservar
l’important patrimoni endogen de la zona i millorar la
qualitat de vida i el benestar de la població local.
1. CONCEPTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ
L’elaboració de les estratègies territorials per
l’ocupació als Ports es justiﬁca a partir de la ne23
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cessitat plantejada tant pel sector públic de comptar amb un instrument de gestió per a la projecció dels esforços econòmics i tècnics en matèria
d’ocupació, com per part del sector privat, que
requereix actuacions de suport i innovació, per a
aconseguir que les seues inversions econòmiques
i personals tinguen un model estratègic per a augmentar la viabilitat, productivitat i el foment d’ocupació de qualitat als Ports.
Tot això amb la pretensió de canviar la tendència
de despoblament que pateix la comarca des de
mitjan segle passat i que es pretén revertir davant
l’enorme potencial del territori, si s’atén la riquesa
dels valors naturals i el patrimoni cultural, i les
necessitats i oportunitats empresarials que hi ha
als Ports.
Prèviament a l’elaboració de l’estratègia territorial, es parteix d’uns objectius que estan estructurats en l’Estratègia EUROPA-2020 (Brussel·les,
2010), que té com a objecte construir unes bases
sòlides per al creixement i la creació d’ocupació a
la UE ﬁns al 2020, fent front a les debilitats estructurals de l’economia i els assumptes econòmics i
socials de la UE, com ara la globalització, la pressió sobre els recursos i l’envelliment.
Els objectius clau de l’Estratègia Europa 2020 estan estructurats en:
- Creixement intel·ligent: el desenvolupament d’una
economia basada en el coneixement i la innovació.
- Creixement sostenible: basat en una economia
més competitiva, més verda i més eﬁcient en la
gestió dels recursos.
- Creixement integrador: orientat a la cohesió econòmica, social i territorial.
I unes recomanacions per a donar resposta a necessitats de caràcter social, com són:
- L’augment de la participació de dones i homes
en el mercat laboral, la reducció de la desocupació
estructural i el foment de l’ocupació de qualitat.
- La conﬁguració d’una població activa qualiﬁcada
que responga a les necessitats del mercat laboral, i a les seues expectatives de qualiﬁcació i promoció professional, mitjançant la incentivació i la
promoció de l’aprenentatge continu.
En el context esmentat, l’any 2016 es va elaborar
l’Acord Territorial per l’Ocupació impulsat i gestionat per la Mancomunitat comarcal dels Ports en
què es van establir objectius com «Dissenyar, planiﬁcar i posar en marxa tot tipus d’accions, programes i projectes conjunts dirigits a la creació
d’ocupació, a la inserció laboral de les persones
24

desocupades, al foment de la iniciativa empresarial», «Promocionar, en l’àmbit del territori afectat,
els diferents programes, línies d’acció ajudes de
les diferents administracions i/o entitats per a la
creació d’ocupació», entre altres.
En el 2017, en el marc de l’Acord Territorial es desenvolupa conjuntament amb la Universitat Jaume I un diagnòstic territorial on s’analitza integralment els aspectes socioeconòmics i laborals de
la mancomunitat amb la ﬁnalitat d’establir unes
pautes per a la consecució d’«Acostar les polítiques d’ocupació a les especiﬁcitats territorials del
nostre territori. Una nova governança continguda
en el programa “Avalem Territori” per a actuar de
forma més efectiva». A més, en la presentació del
diagnòstic es posa l’accent que la millor eﬁciència
en la gestió de serveis ve donada des d’un marc
territorial propi «per a intensiﬁcar l’efecte de les
polítiques públiques necessitem avançar en el reconeixement territorial del lloc on s’apliquen».
Al desembre del 2019, s’inicia el projecte experimental per l’ocupació i el desenvolupament local
«Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials» (XCIE),
impulsat per la mancomunitat, la càtedra Avant i
LABORA, gràcies a l’ajuda Empace per a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.
La XCIE és un grup d’assessorament que assisteix
les iniciatives empresarials independentment de
la fase en què es troben, que pretén:
• Fomentar la creació, implantació i desenvolupament de noves empreses.
• Assessorar i orientar pimes, autònoms i nous
emprenedors.
• Animar, formar i tutoritzar joves amb ganes
d’emprendre i establir-se en el territori.
• Fer recerca d’infraestructures i espais públics infrautilitzats per a la creació i reactivació econòmica.
• Crear una xarxa entre empreses, treballadors,
administracions i entitats locals, clients, per a la
col·laboració i establir sinergies.
• Fomentar iniciatives emprenedores i afavorir l’activitat empresarial de xicotetes activitats ocasionals.
• Detectar possibles vetes d’activitat.
• Estudiar les necessitats formatives de la comarca.

• Frenar la despoblació.
• Dissenyar les estratègies.
El disseny del Pla Estratègic per a l’Ocupació dels
Ports ha tingut en consideració els processos que
conﬁguren el desenvolupament territorial per a
delimitar els objectius estratègics (10), estructurats en àrees de treball (recursos, xarxes i innovació territorials), i desglossats en actuacions generals mitjançant les línies estratègiques traçades
en el document Estratègies territorials i ocupació
valenciana:1
A. Els recursos territorials que hi ha, és a dir, qualsevol element endogen utilitzable per una col·lectivitat per a satisfer una necessitat i/o dur a terme
una empresa:

1. L’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local Almaesports
Leader (2017)
2. L’Agenda 21 de la Mancomunitat Comarcal Els
Ports (2006-2008)
3. Manifest per un govern equitatiu del territori
valencià. Fòrum de la Nova Ruralitat Comarques del Nord. Benlloc 2019.
4. Les directrius marcades en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 2020-2030 i
el Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-2023.

2. TREBALL I TEIXIT PRODUCTIU
- Capital natural, el vinculat amb el territori,
com infraestructures de transport, serveis i
comunicacions o equipaments tant públics
com privats.
- Capital humà, és a dir, els recursos humans
amb capacitats, competències i formació.
- Capital social, relacionats amb la capacitat organitzativa i l’aptitud social per al desenvolupament territorial.
- Capital cultural, relacionat amb la identitat i
valors del territori.
B. La creació de xarxes territorials, és a dir, les
relacions de cooperació, vertebració i interacció
de les empreses en l’estructura socioeconòmica
local. Es tracta de xarxes empresarials, socials i
institucionals.s.
C. Els processos d’innovació territorial com a factor central de competitivitat, a l’hora d’incorporar
canvis que milloren l’escenari econòmic, mediambiental i social en un territori determinat.

2.1. Context territorial
Dels dèsset municipis que conformen actualment
la mancomunitat, tretze es troben en la comarca
dels Ports: Palanques, Castellfort, Portell de Morella, Cinctorres, Todolella, Forcall, Vallibona, la Mata,
Villores, Morella, Sorita, Olocau del Rey i Herbers.
Dels quatre que es troben fora de la demarcació
territorial hi ha, d’una banda, Ares del Maestrat
i Vilafranca, que pertanyen a la demarcació territorial de la comarca de l’Alt Maestrat, limítrofa
amb la dels Ports i tots dos confrontants. D’altra banda, els municipis de Castell de Cabres i la
Pobla de Benifassà que, al seu torn, pertanyen a
la demarcació territorial del Baix Maestrat i confronten igualment amb la comarca dels Ports.
Segons dades extretes de l’INE, els municipis integrats en la mancomunitat comarcal dels Ports comparteixen característiques demogràﬁques com ara

L’estudi s’ha nodrit de les opinions d’agents, empreses i emprenedors dels dèsset pobles de la
mancomunitat, mitjançant presentacions del
projecte en cada municipi i reunions individuals
per a poder arreplegar les idees de cada col·lectiu. També s’han fet enquestes sobre la innovació territorial als Ports, i entrevistes i reunions
amb els agents socioeconòmics més rellevants
en l’àmbit comarcal.
Com a font bibliogràﬁca s’ha tingut en compte documents de participació social:
1 HERMOSILLA, J. (coord.) et al. (2019). Estratègies territorials i ocupació valenciana. València: Generalitat Valenciana, LABORA.
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Figura 1. Municipis amb risc de despoblament.
Font: Elaboració pròpia i document Avant.

una densitat poblacional inferior al 10%, un índex
elevat d’envelliment poblacional i dependència, una
taxa baixa de maternitat i de renovació de població
activa.
Demogràﬁcament, la mancomunitat està caracteritzada per una forta despoblació que es veu
representada en la totalitat dels municipis que la
integren, una despoblació que amenaça la continuïtat socioeconòmica del territori per la qual
cosa es fa imprescindible que es prenguen mesures concretes immediates.
2.2. Estructura del mercat de treball
Pel que fa a la taxa de dependència, que relaciona
la població amb més de 65 anys respecte al total
que té edat laboral (67%), presenta valors elevats
en tots els municipis, la qual cosa coincideix amb
una taxa de longevitat elevada.

2019

4.120.729 4.999.211 5.003.769
474.385

595.852

579.962

8.366

8.262

7.005

Ares del Maestrat

254

206

186

Castell de Cabres

22

17

17

Castellfort

236

240

183

Cinctorres

520

493

391

Forcall

571

538

465

Herbers

103

56

42

Mata, L

180

195

166

Morella

2.711

2.834

2.430

Olocau del Rey

144

144

119

Palanques

21

34

30

Portell de Morella

262

244

197

Pobla de Benifassà, La

269

283

202

Sorita

138

150

144

Todolella

144

137

155

Vallibona

93

100

69

Vilafranca

2.635

2.540

2.200

63

51

39

Villores

Taula 1. Evolució del cens de població dels municipis dels
Ports 2000-2019. Font: Elaboració pròpia amb dades de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La població a la Mancomunitat dels Ports és de
7.031 habitants, segons dades de l’any 2019, xifra
que representa l’1,2% de la població de la província. La major part es concentra a Morella (2.437)
i Vilafranca (2.227). Municipis que, a més de trobar-se en una situació més favorable quant a l’estructura productiva i de serveis, es nodreixen poblacionalment dels municipis més menuts i més
desestructurats.

Figura 2. Nombre d’aﬁliats a la Seguretat Social als Ports, 2019.
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Tresoreria de la Seguretat Social.
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2010

Figura 3. Total de contractes als sectors productius als Ports. Font: elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, el
mercat laboral s’ha quedat en una fase d’hibernació de la qual es desconeix quan acabarà. La crisi sanitària ha deixat l’esdevindre dels diferents
sectors productius en una incertesa que encara
tardarà per resoldre’s. I l’ERTO com a mecanisme
de ﬂexibilitat interna, incentivat com a resposta
laboral de les empreses enfront de la inesperada
paralització de l’activitat econòmica.

El model productiu de la mancomunitat comarcal
està caracteritzat per una progressiva terciarització provocada per la falta de solució a la crisi dels
sectors tèxtil i ramader. Dins del sector terciari,
les empreses turístiques i les empreses d’oferta
complementària al turisme i la restauració conformen el grup més nombrós.

Amb tota la situació dita, la taxa d’atur de la comarca s’estableix per davall del 6%, molt per davall de la mitjana valenciana, taxa que es deu entre altres motius al model productiu i la situació
geogràﬁca, ja que tot i que el sector turístic té una
forta presència en el mercat laboral, s’ha vist beneﬁciat per la crisi sanitària en estar fortament
oposat al turisme de sol i platja. L’atur registrat en
dones arriba al 52%, enfront del 48% dels homes

El sector industrial està copat en la major part per
la indústria tèxtil que encara hi ha a la comarca.
Està representada per Marie Claire SA situada a
Vilafranca o Hilaturas Temprado SL a Morella. Pel
nombre de treballadors que tenen, sobretot Marie
Claire, tenen un pes molt signiﬁcatiu en la comarca. A més, hi ha diverses empreses tèxtils d’una
grandària més reduïda com pot ser Texris a Portell de Morella.

2.3 Caracterització del model productiu

Figura 4. Atur registrat als Ports. Font: elaboració pròpia amb dades de la Tresoreria de la Seguretat Social.
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Finalment, dins del sector primari, la ramaderia
és una activitat que tradicionalment ha tingut un
pes molt important a la comarca; hi ha hagut una
progressiva pèrdua i abandonament de masos,
provocada, entre altres, per les diﬁcultats derivades de les nombroses crisis del sector originat
per una política agrària i ramadera europea deﬁcitària basada en les subvencions, perquè no hi
ha hagut una reestructuració profunda del sector,
per una falta de qualiﬁcació dels productors i els
empresaris, pel conservadorisme empresarial,
pel preu dels cereals, etc. Al territori, els ramaders es dediquen fonamentalment al bestiar boví
i a l’engreixament del porcí. Dins del subsector
agrícoles, les plantacions principals són cereals,
aromàtiques i ametlers.

Les grans extensions de cultius herbacis i de cereal, com l’ordi o el blat, han permés la producció
de pinsos per al sector ramader. Amb tot això, dins
del sector agroalimentari cal evolucionar cap a un
model més ecològic i qualitatiu, fa falta una reconversió i una modernització productiva que atorgue
més d’un procés de transformació al producte.
Per això cal que l’administració invertisca en formació especialitzada per al sector.

Els municipis de la comarca han patit una crisi
estructural profunda, incrementada exponencialment amb l’últim període de crisi econòmica generalitzada que travessem des del 2008. Amb la
continuada pèrdua d’ocupacions traduïda en una
pèrdua incessant de població en tots i cadascun
dels municipis, així com en una precarietat social
i econòmica entre la ciutadania. Tot això requereix
mesures i accions que posen de manifest el compromís de tots amb l’ocupació a través d’un acord
territorial per l’ocupació.

La major part són de caire cultural com l’Aplec dels
Ports, l’Associació Cultural Gat i Gata de la Mata,
l’Associació Cultural La Forca, el Centre d’Estudis
dels Ports o l’Associació per la Recuperació de la
Tinença, i reivindiquen la cultura, la llengua i els valors del territori.

Hi ha una forta desestructuració del teixit social
i econòmic als Ports, l’escassa diversiﬁcació de
l’estructura productiva, els problemes estructurals generats per la baixa densitat de població,
una alta taxa de dependència, un major grau d’envelliment poblacional, falta de mà d’obra i una menor activitat econòmica.
En el context exposat, el turisme suposa una via
essencial de diversiﬁcació econòmica. La comarca amb tradició turística s’ha convertit en l’àrea
d’interior valenciana amb més concentració
d’oferta d’allotjament rural, i amb una destinació
singular reconeguda per tot Espanya com és Morella. La mancomunitat ha apostat per fomentar
un model de turisme sostenible, innovador, experiencial i de qualitat, que fuig del model desfasat de sol i platja.

2.4 Xarxes territorials i innovació
L’associacionisme a la comarca està fortament arrelat, i en cada un dels pobles hi ha diferents tipus
d’associacions, encara que les més comunes són les
agrupacions de dones i els clubs de caçadors.

Si ens centrem en associacions que defensen el
sector productiu o empresarial trobem per exemple la Unió de Llauradors i Ramaders, la cooperativa comarcal Sant Antoni Abat a Morella, Vilafranca
Espai de Comerç, l’Associació turística de Morella
i Comarca - Asetmico, l’Associació d’empresaris
turístics de la Tinença de Benifassà, la cooperativa
Cinctorres Aromàtiques o l’Associació de propietaris forestals Tinença - Els Ports.
La xarxa de centres CEDES de dinamització econòmica i social la componen un total de cinc centres
implantats en municipis estratègics de l’interior de
la província.
La xarxa CEDES pretén, com a objectius generals:
• cohesionar el territori
• promoure un desenvolupament equilibrat
• millorar la gestió, qualiﬁcació i els recursos dels
serveis socials municipals

Amb la crisi de la COVID també ha quedat remarcada la importància del sector industrial, la necessitat d’un teixit productiu propi. Això suposa
una oportunitat per a reconduir el sector tèxtil cap
a un model més productiu que genere més valor
afegit. Una via de reconversió industrial per al
sector es trobaria en la diversiﬁcació de productes
tèxtils especialitzats per a material sanitari.
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• habilitar espais per al desenvolupament comú i
intercanvi de metodologies i eines
• fomentar l’ús de les noves tecnologies
• formar per a l’ocupació

A la comarca hi ha el centre CEDES Morella, que té
espais de cotreball i hi fa cursos sobre l’emprenedoria a la comarca.

- Formació, programes d’ocupació: plans d’ocupació, escoles taller, tallers d’ocupació.
- Disseny d’un programa de pràctiques formatives per a estudiants en ajuntaments, empreses
i entitats locals.

PLA D’ESTRATÈGIES PER A L’OCUPACIÓ
ACORD TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ ALS
PORTS. XARXA COMARCAL D’INICIATIVES
EMPRESARIALS (XCIE)

• Foment de cultura emprenedora i desenvolupament d’iniciatives emprenedores

A. OBJECTIUS ESTRATÈGICS AMB ELS
RECURSOS TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral
L’objectiu respon a la necessitat de generar ocupació, tant mitjançant el foment d’accions dirigides al
suport de l’autoocupació i economia social, com a
la consecució d’un mercat inclusiu, amb oportunitats equitatives per a tots els col·lectius i amb un
suport especíﬁc i integral a l’emprenedoria.
Línies estratègiques:
• Programes dirigits a la inserció de persones
aturades
- Continuïtat de la Xarxa Comarcal d’Iniciatives
Empresarials dels Ports (XCIE): encarregada de
dirigir els seus esforços a potenciar l’activitat
econòmica de la zona, assessorant emprenedors, pimes i autònoms, fomentant les activitats
emprenedores en els municipis, detectant les
principals necessitats actuals i futures del territori per a la inserció sociolaboral de les persones desocupades, en especial l’estabilitat en
l’ocupació dirigida a gent jove, dones, persones
parades de curta i llarga durada i persones amb
discapacitat.
- Fomentar la inserció laboral a través de plans
locals i comarcals d’ocupació.
- Organització de fòrums d’ocupació al territori
dirigits a la inserció de persones parades, cobrir
les demandes del sector empresarial i recopilar tota la informació relacionada en necessitats
formatives i laborals.
- Creació d’una agència de col·locació mancomunada als Ports. Una entitat que seria l’encarregada de crear una única borsa de treball a la
comarca, fer d’intermediària entre l’oferta i la
demanda, seleccionant els perﬁls més adequats
al lloc de treball, i desenvolupar accions d’orientació junt amb les agències d’ocupació i desenvolupament local dels municipis de l’Acord.

- Orientació i sensibilització per a l’autoocupació.
- Informació, assessorament i acompanyament a
la creació d’empreses.
• Facilitar el desenvolupament d’activitats d’autoocupació
- Cessió gratuïta de locals públics durant un temps,
per a la generació de noves idees de negoci.
- Formació en autoocupació i acompanyament a la
creació d’empreses.
- Realització de jornades de foment a l’emprenedoria,
com «Els Ports Emprén Jove».
• Foment de l’accés de la gent jove a la primera
ocupació
- Foment de l’ocupació per a gent jove menor de
trenta anys, amb programes de garantia juvenil
com l’EMCUJU i l’EMPUJU.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Qualitat de l’ocupació
i millora de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra
És un repte fonamental la consecució d’un mercat de treball que oferisca ocupació de qualitat, on
l’estabilitat i la seguretat es convertisquen en prioritàries, així com el protagonisme i enriquiment
de la negociació col·lectiva. La motivació i satisfacció del treballador, mitjançant l’oportunitat de
desenvolupament professional i la participació en
diferents àmbits de l’empresa, seran, igualment,
requisits d’un treball de qualitat, d’acord amb els
nivells de qualiﬁcació dels treballadors.
Línies estratègiques:
• Augment de l’estabilitat, mitjançant la disminució de la temporalitat
- Aconseguir una ocupació de qualitat, solucionant el problema de l’estacionalitat turística en
el territori.
- Millora en la capacitació dels treballadors. S’ha
d’adaptar l’oferta formativa a les necessitats
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reals del territori i a les perspectives de futur, i
que els treballadors adquirisquen competències
i capacitats laborals.
- Actuacions municipals a favor del comerç local
i de proximitat.
• Mesures de seguretat i salut laboral
- Realització de cursos de prevenció de riscos
laborals tant per part de les empreses com de
l’administració pública.
• Ajuda a la conciliació familiar i laboral, potenciant el teletreball

L’adequació de l’oferta de formació local a les necessitats del territori, tant econòmiques com socials, resulta fonamental des d’una perspectiva
de desenvolupament territorial, en particular per
al mercat local de treball. La detecció de necessitats de formació en el territori, tant les actuals
com les que sorgiran en un curt espai de temps
vinculades al canvi socioeconòmic inclòs en l’objectiu estratègic 1, han d’informar les accions de
formació dissenyades. Això s’ha de complementar
amb el suport a les deﬁciències de grups socials
concrets, també prèvia detecció en el diagnòstic
de necessitats de formació.
Línies estratègiques:

- Responsabilitat social, sostenible i empresarial: fomentant l’ús de bones pràctiques en
l’ocupació local i fomentant el teletreball.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les
persones, inclusió social de col·lectius
desfavorits
L’ocupació ha de ser considerada instrument clau
de desenvolupament i inclusió social, sobretot per
a col·lectius amb capacitats o condicions que els
impedisca la igualtat d’oportunitat d’accés, amb
una atenció especial a la prevenció de l’exclusió.
Línies estratègiques:
• Servei d’orientació i intermediació a treballadors i a demandants per a les persones i els collectius més desfavorits
- Assessorament, avaluació sociolaboral i itineraris especíﬁcs a les persones més desfavorides i
als col·lectius en risc d’exclusió social.
• Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits
(gent jove, majors de 45 anys, parats de llarga
durada, diversitat funcional)
- Programes d’inserció laboral als col·lectius més
desfavorits.
- Ajudes concretes als empresaris per a la contractació.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la població i de
l’adequació del sistema de formació local a les
necessitats territorials
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• Foment de formació especíﬁca al territori i foment de la teleformació
- Formació relacionada amb l’hostaleria i el turisme. Cursos d’hostaleria, gastronòmics, idiomes,
etc., per a millorar la qualitat en el servei oferit
en les empreses turístiques.
- Certiﬁcat de professionalitat en la «Gestió del
muntatge i manteniment de parcs eòlics», per a
obtenir la capacitació tècnica i fer manteniment
dels molins eòlics.
- Formació en activitats relacionades amb el manteniment i la gestió d’aproﬁtaments forestals.
- Formació relacionada amb la seguretat, higiene
i prevenció de riscos laborals. La demanda de
cursos s’ha vist incrementada en els últims mesos per la crisi de la COVID-19.
- Formació que abaste el sector d’activitats esportives i recreatives que ajuden a diversiﬁcar l’activitat turística complementària, com ara el certiﬁcat de professionalitat de guia de muntanya.
• Incrementar les accions formatives i el nombre
d’alumnes en les diferents modalitats de formació semipresencial i a distància
- Impuls de la teleformació quan no siga possible
fer els cursos formatius al territori.
- Reducció de la ràtio d’alumnat mínim ateses les
característiques del territori (cursos de formació
laboral que ofereix LABORA o qualsevol administració pública).
- Formació a la carta. Microformacions adaptades
a les necessitats reals de l’empresa.
- Cursos d’alfabetització digital i formació bàsica
d’informàtica.
• Foment del relleu generacional a través de la
formació en tasques tradicionals per a no perdre
valor patrimonial

- Formació relacionada amb l’artesania i els treballs manuals. L’objectiu és que els treballs tradicionals i artesanals no es perden.
- Formació en la tècnica constructiva tradicional
de la pedra en sec. Amb la recuperació del patrimoni i dels oﬁcis tradicionals es dona valor al
paisatge com a recurs turístic i element singular
de la comarca.
- Creació d’una escola de pastors als Ports. En la
dita escola es formaria de manera especialitzada
en ramaderia, pastura en la muntanya, agricultura ecològica i elaboració de productes agroalimentaris i construcció de marges de pedra en
sec. El que es pretén és garantir el relleu generacional de les explotacions ramaderes de muntanya incorporant gent jove emprenedora de tota la
Comunitat Valenciana a l’activitat ramadera.
• Foment de la formació professional i impuls de
la formació dual

cos per a netejar l’ecosistema i disminuir el risc
d’incendi.
- Promoure millores continuades en la xarxa de
camins i pistes forestals.
- Programa de recuperació d’espècies agrícoles
autòctones i productes artesanals locals. Investigació per la recuperació i posada en valor de
productes típics i tradicionals i d’algunes varietats d’espècies autòctones que a causa de la poca
producció resten en l’oblit.
• Aproﬁtament del potencial endogen d’ocupació
en el comerç local i de proximitat
- Suport als establiments locals, a través del foment de l’associacionisme empresarial i comercial, com Asetmico i Vilafranca Espai de Comerç.
- Realització de mercats agroalimentaris de proximitat de productes locals.

- Fomentar la formació professional i la formació dual.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Principi de
transversalitat de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del
model productiu mitjançant l’impuls de
sectors existents i el suport a noves activitats
especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local
Atesa la importància del desenvolupament econòmic com a motor de generació d’ocupació, l’enfortiment de la competitivitat es converteix en objectiu
clau del pla, de manera que el desenvolupament
de les activitats productives, especialment les de
més valor afegit és essencial. L’aproﬁtament de
la capacitat de creació de llocs de treball en els
diferents sectors del territori, com l’industrial, el
turístic o el comerç local, han de ser focus d’atenció de l’estratègia.

La bretxa de gènere que hi ha en les diferents àrees del mercat laboral comporta tractar el fet d’una
manera transversal. Així, s’ha d’actuar tant en els
problemes d’accés a l’ocupació com en les desigualtats que hi ha en les condicions laborals (conciliació, salari, llocs directius).
Línies estratègiques:
• Fomentar igualtat entre homes i dones
- Implantació de plans d’igualtat vigents en els
municipis.
• Mesures concretes que milloren la consideració de la dona en el mercat laboral

Línies estratègiques:
• Conservació de la diversitat biològica i millora
de la sostenibilitat mediambiental del territori

- Discriminació positiva en programes de foment
de la ocupació.
• Mesures de conciliació

- Promoure la gestió activa i planiﬁcada dels terrenys forestals. Plans coordinats de gestió i control de plagues d’espècies de ﬂora o fauna invasores com la processionària i/o aproﬁtament de
biomassa forestal.
- Ordenació d’activitats d’oci i esplai (senderisme,
esports, caça, collita de bolets, silvicultura, educació ambiental, etc.).
- Gestió en la implantació de pastures als bos-

- Ajuda a la conciliació familiar i laboral, potenciant el teletreball.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics
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La millora dels factors dits incideix en la competitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de les
persones, en l’atractiu territorial (per a persones
i empreses) i en l’articulació dels territoris, tant
la interna com la connectivitat externa. S’inclouen factors decisius en el desenvolupament de la
capacitat d’innovació i en l’avanç cap a un desenvolupament territorial sostenible.
Línies estratègiques:
• Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats, com el medi rural
- Millorar l’oferta d’ensenyament secundari amb
una visió territorial. S’han de fer plans formatius
i jornades entre els estudiants per a potenciar
l’emprenedoria en la població juvenil.
- Garantir la continuïtat de les escoles als pobles.
- Redeﬁnir l’ús d’equipaments i infraestructures
públics infrautilitzats fomentant la implantació
de noves activitats empresarials, alhora que es
donen més serveis al poble. Es tracta que les empreses i els nous emprenedors en puguen fer ús
a un preu més baix del mercat per a afavorir l’activitat econòmica i empresarial dels municipis.
• Millora de les comunicacions internes i externes
- Programa de transport públic eﬁcient i a demanda (DRT). Servei bàsic de transport al ciutadà, en el qual l’usuari ha de comunicar-se amb
l’operador per a fer-li arribar les necessitats de
transport que té, a través de mètodes telefònics
i telemàtics.
- Aplicació amb informació del trànsit dels Ports.
- Creació d’una aplicació per a conéixer la informació del trànsit i l’estat de les carreteres en
l’àmbit comarcal.
• Millora de la infraestructura de serveis d’Internet d’alta velocitat
- Potenciar la connectivitat i garantir la cobertura
de les tecnologies de la informació. Possibilitar
la implantació progressiva de la ﬁbra òptica a
tots els municipis de la comarca, garantint-ne la
connectivitat.
- La redacció d’un estudi per a resoldre les mancances en la infraestructura de les TIC i veure
quines operadores de telefonia estan interessades a invertir i desplegar la ﬁbra pel territori.
• Fomentar el mercat de lloguer d’habitatge
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- Ajuda a la rehabilitació dels habitatges. Es tracta
d’estimular la millora i el condicionament en els
habitatges per a atraure població jove i revertir
el procés continuat d’envelliment dels pobles, es
considera necessari estimular l’ús dels habitatges buits dels pobles.
- Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer (un
inventari comarcal d’habitatges lliures i susceptibles de llogar-se). La ﬁnalitat és facilitar la recerca d’habitatge als treballadors que vinguen de
fora del territori.
- Manteniment i gestió de les segones residències.
- Una veta de negoci basada en la gestió del manteniment, el condicionament i la seguretat de
l’habitatge.

B. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial
i xarxes internes
L’existència de xarxes en un territori el converteix
en innovador, alhora que genera compenetració
entre el teixit empresarial i la vida social. S’han
de generar acords entre els agents socioeconòmics del territori, públics o privats, amb ﬁnalitats
que responguen a interessos comuns, tant per a
la promoció de l’emprenedoria social, projectes de
formació i orientació, i inserció laboral de desocupats com per a l’assessorament a l’empresariat.
Línies estratègiques:
• Foment de la connectivitat entre les xarxes empresarials del territori
- Impulsar la Taula de Turisme dels Ports. Creació
d’una taula de turisme que servisca com una plataforma d’interlocució entre entitats públiques,
agents i empresaris del sector turístic privat, que
deﬁnisquen i implanten estratègies de planiﬁcació
turística, per a afrontar les noves tendències turístiques. S’hi pot deﬁnir la creació d’una destinació intel·ligent, la innovació del sector, proposar la
formació turística, col·laborar en la implantació de
sistemes de qualitat, crear nous productes i serveis turístics, assessorar sobre ajudes i subvencions, informar de la legislació turística, etc.
- Mapa interactiu d’empreses de la mancomunitat.
Difusió mitjançant mapes interactius de les activitats econòmiques de la comarca per a donar visibilitat a les empreses que hi ha. Aconseguir amb la
connexió entre empreses que els productes autòc-

tons facen el procés de transformació de principi a
ﬁ dins del territori.
- Programa de joves emprenedors dels Ports. L’objectiu és aconseguir ﬁnançament de projectes per
a fomentar l’ocupació i autoocupació jove.
- Foment de ﬁres comarcals de productes autòctons i viatges de familiarització per a posar en valor els productes tradicionals del territori. La ﬁnalitat és donar suport al teixit empresarial comarcal
fomentant el quilòmetre zero.
• Foment del cooperativisme a escala comarcal
- Contractació de personal per a tramitar ajudes
europees a les empreses. Es tracta de contractar
personal tècnic especialitzat i legislatiu que es
dedique exclusivament a tramitar les , per a fer
les memòries tècniques, plans de viabilitat i plans
de ﬁnançament corresponents.
- Creació d’una borsa d’ocupació mancomunada. Es detecta la necessitat d’uniﬁcar dins d’una
mateixa plataforma totes les ofertes d’ocupació
d’empreses i ajuntaments que hi ha als Ports, per
a millorar la promoció de les ofertes i la recerca
de candidats i agilitzar les contractacions.
- Traspàs de negocis, que s’accelera per la COVID-19. L’assessorament, la cerca d’emprenedors
que vulguen continuar amb les empreses, viables,
amb una cartera de clients i demanda consolidada,
i la visibilització i promoció dels negocis utilitzant
les eines que ens ofereix la mancomunitat.
- Impuls de la creació de cooperatives de cura a
persones en situació de dependència, neteja a
domicili, conciliació de vida laboral i familiar, etc.
L’objectiu és fomentar l’impuls de cooperatives
que abasten tota la comarca per tal que siguen
més rendibles econòmicament.
- Creació d’espais de convivència lliures d’alcohol
per a adolescents, amb monitors que hi organitzen activitats.
- Tallers d’estimulació cognitiva per a majors.
- Impuls a la creació d’empreses que integren tots
els serveis necessaris per al manteniment de l’habitatge privat: llanterneria, electricitat, fusteria...

• Foment de la cooperació amb agents públics i
privats en temes d’ocupació, formació i emprenedoria
- Impulsar fòrums d’ocupació, formació i emprenedoria des del Pacte.
- Elaboració d’una llista i un inventari de totes
les accions, estudis, actuacions i iniciatives que
s’han fet en el territori per tal d’optimitzar futures línies de treball.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials
externes, col·laboracions
Atés el caràcter global que caracteritza l’entorn
econòmic, el mercat laboral ha de promoure la
participació dels actors del territori en xarxes tant
regionals i estatals com d’àmbit internacional,
totes vinculades a l’ocupació, per tal conéixer experiències i projectes que permeten millorar l’eﬁcàcia i eﬁciència de les polítiques laborals locals.
Línies estratègiques:
• Conjunt integrat d’iniciatives de col·laboració,
comunicació i cooperació
- Millorar i agilitzar el servei que es coneix com
«lliurament en l’última milla».
- Establir punts de lliurament i enviament de les
comandes distribuïdes estratègicament per la
comarca, punts des dels quals fer el repartiment
posterior organitzat pels diferents pobles.
- Realització d’un projecte pilot de distribució de
paqueteria amb drons a la comarca, per a distribuir béns de consum bàsics, de primera necessitat i medicament.
• Protecció, conservació i divulgació del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, artístic i etnològic dels Ports
- Creació del Parc Cultural dels Ports
• Impuls a la internacionalització de les empreses

• Afavorir l’associacionisme a escala territorial
dels diferents actors
- Creació d’un banc de terres comarcal per a professionals que necessiten terra per a usos agrícoles, ramaders, forestals amb l’objectiu d’evitar
que s’abandonen i reactivar l’economia agrícola
i ramadera comarcal. L’objectiu és mantindre el
patrimoni forestal, fomentar el treball autònom i
emprenedor de joves agricultors i ramaders que
busquen terres per augmentar la producció.

- Creació de grup de Linkedin per a professionals
dels Ports. Augmenta la presència de les empreses, entitats i administracions locals en la
xarxa social Linkedin. Pot ajudar professionals,
emprenedors i treballadors de la comarca i territori a potenciar el treball en xarxa i crear una
xarxa de clientela comarcal.
- Millorar la imatge de l’escola rural i realçar la
qualitat de vida als pobles, promocionar els
punts forts i positius dels pobles, per a fomen33
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tar l’arribada de joves pobladors als Ports,
per la qual cosa és important que hi haja els
serveis i les condicions bàsiques que hi ha en
una ciutat. La promoció de les activitats escolars, la qualitat de l’educació als centres rurals,
l’aprenentatge directe amb la naturalesa, la
innovació, les activitats extraescolars, etc., pot
mostrar els punts forts i avantatges de l’escolarització al medi rural i ser focus d’atracció a
nous pobladors, que busquen un canvi de vida,
allunyats de les ciutats.
- Programa d’Ambaixadors dels Ports. Formació en temes de màrqueting en xarxes socials,
brànding turístic o participació social, per tal de
dissenyar una estratègia de comunicació al més
efectiva possible, mostrant el potencial i el valor
del medi rural.
- Fomentar l’assistència a ﬁres gastronòmiques
de les empreses agroalimentàries.

C. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació
La innovació, com a capacitat de transmissió de
coneixements és un fenomen individual, mentre
que com a fenomen col·lectiu l’entorn en requereix
la incorporació en els processos productius, factor
essencial per a la millora de la competitivitat de
l’empresa. I és, a més, un fenomen territorial, ja
que ha de combinar el component empresarial
amb l’entorn economicosocial-institucional per a
maximitzar els recursos extraeconòmics. Per tot
això és considerat com a objectiu transversal en
l’estratègia territorial d’ocupació.
Línies estratègiques:
• Promoure el desenvolupament turístic
sostenible
- L’obertura de noves vies ferrades, punts d’escalada i adequació de coves i antigues mines pot
donar lloc a la generació d’ocupació relacionada
amb el turisme actiu i l’espeleologia. La creació
de noves iniciatives empresarials dedicades al
turisme actiu que complementen l’oferta turística ja existent.
- Impuls de la creació d’aparcaments de caravanes als municipis. Impulsar àrees de caravàning pot generar ingressos indirectes en el
xicotet comerç local i evitar els possibles pe34

rills al medi natural.
- Potenciar la creació i condicionament d’allotjaments turístics d’alta qualitat. Foment de programes de qualitat, professionalitat i sostenibilitat, creant valor afegit en els establiments,
oferint serveis diferenciats d’altres allotjaments
rurals de l’entorn.
- La posada en funcionament del Parador de Turisme de Morella pot suposar el desenvolupament d’activitats turístiques complementàries
d’alt valor afegit i fomentar la demanda d’un tipus de visitant amb més poder adquisitiu.
- Polítiques adreçades a fomentar l’ús turístic i
recreatiu d’espais ﬂuvials pot atraure nova demanda turística. Per exemple, l’embassament
d’Ulldecona pot convertir-se en un centre de piragüisme, i al riu Bergantes es poden fer activitats de barranquisme o pesca.
- Propiciar l’obertura a nous mercats i desenvolupar nous usos de la tòfona. Accions perquè el
sector als Ports s’òbriga a nous mercats tant
nacionals com internacionals, buscar nous consumidors i adaptar el producte a les tendències.
- Activitats turístiques relacionades amb el món
del cavall, creació de centres eqüestres i desenvolupament de rutes. L’objectiu és complementar l’oferta de les empreses ja existents per a
millorar l’oferta turística.
- Vertebració d’una oferta cultural territorial dels
Ports, a través d’un recorregut per diferents
períodes històrics i fer-ne un pack.
- Cuina en directe. Fer demostracions gastronòmiques periòdicament per part de diferents restauradors de la comarca amb productes km 0,
per donar a conéixer la cuina dels Ports.
- Creació d’un circuit de geocerca als Ports, que
permet donar a conéixer el territori als visitants,
caçant «tresors» per GPS.
- Creació del paisatge gastronòmic dels Ports. Es
tracta de potenciar i promocionar l’exquisida
gastronomia de la comarca amb un mapa dels
productes alimentaris, productors primaris,
restaurants i actes gastronòmics, que mostre la
cultura i identitat culinària de la regió.
• Complementar l’oferta turística donant suport
als sectors tradicionals mitjançant la diversiﬁcació dels seus productes i l’ampliació del mercat
- Visites a explotacions agràries/ramaderes per a
fer faenes. L’objectiu és complementar i transformar les possibilitats econòmiques de les explotacions tradicionals i diversiﬁcar productes.
- Visites a excavacions paleontològiques i arqueològiques per veure-hi l’activitat en acció. Complementades amb visites a jaciments posats en

valor després de l’excavació.
- Visites a tallers de producció artesanal per a
aprendre a confeccionar productes tradicionals
del territori com ara espardenyes o faixes.
• Suport als ecosistemes territorials d’innovació
i emprenedoria
- Suport a la comercialització dels productes
agroalimentaris tradicionals a través d’una marca de qualitat que la identiﬁque amb la comarca.
Crear un segell propi per a poder certiﬁcar els
productes tradicionals agroalimentaris pot afegir-li un alt valor qualitatiu.
- Desenvolupament del comerç electrònic per tal
d’augmentar la presència de comerç en línia i
estalviar intermediaris.
- Creació d’espais de cotreball municipals i fomentar els projectes empresarials i empreses
emergents d’innovació social i digital en un entorn col·laboratiu i de treball en xarxa. L’objectiu
és facilitar l’accés a espais de treball a nous empresaris, fomentar la col·laboració interdisciplinària millorant les relacions entre empreses de
la comarca i millora de difusió de coneixements
de forma col·lectiva.
- Promoure l’economia social en el sistema rural. Incorporar l’economia social com una estructura de foment del desenvolupament del
sistema rural.
- Potenciació del sector apícola i ramader; progressiva implantació del model de cultiu ecològic.
- Digitalització dels diferents sectors productius i
comercials. Fomentar l’ús de la tecnologia, amb
un major control de dades, que permeten crear
aplicacions per a gestionar d’una manera més
eﬁcient i col·laborativa.
- Aplicacions com «Take away rural», on els turistes i/o ciutadans poden fer comandes del restaurant directament des de casa o des de l’allotjament rural.
- Redeﬁnició dels canals de distribució i comercialització de la ramaderia.
- Un canvi en els canals de comercialització dels productes agrícoles i ramaders de la comarca: la tecnologia i el repartiment dels productes a domicili.
- Fomentar el desenvolupament de productes
agraris ecològics, per a incrementar la renda
dels agricultors.
- Elaborar un estudi sobre la viabilitat d’aproﬁtament i comercialització de biomassa.
- Elaborar un estudi sobre la viabilitat d’instal·lar
plantes de biogàs a la comarca aproﬁtant l’excés de residus i purins derivats de les granges.
La ﬁnalitat és donar eixida al problema mediambiental dels residus que genera la ramaderia

aproﬁtant-los com a font d’energia.
• Formació i qualiﬁcació destinades a la innovació
- Cursos de professionalització en la gestió i el
funcionament empresarial en les cooperatives
agrícoles i ramaderes, per a millorar-ne la modernització, la gestió empresarial i que continguen noves eines per a millorar la innovació en
la gestió empresarial.
- Cursos de formació agrària i ramadera. En concret, formació agroalimentària, formació en obtenció del segell ecològic. Formació en ramaderia ecològica de carn feliç.
- Serveis d’orientació a l’emprenedoria en línia,
noves tecnologies de la informació..
Conclusions
Els Ports és una comarca d’interior situada al vessant més septentrional de la Comunitat Valenciana,
un territori de muntanya on l’orograﬁa atorga uns
trets diferencials dins la vertebració socioeconòmica del país. Fet del qual podem traure aspectes
aparentment positius per a l’economia, com per
exemple que la regió siga on hi ha un nombre d’explotacions ramaderes més gran o siga un lloc ideal
per a la pràctica del turisme rural, fet que es demostra en ser la comarca amb més allotjaments
rurals; però també negatius com la baixa densitat
de població o la desconnexió que ha patit durant
anys en matèria d’inversions i infraestructures bàsiques, que ha desencadenat en un continu despoblament, al qual ningú encara no ha posat fre.
En el context exposat, des de l’equip del projecte
experimental Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials dels Ports, s’ha fet una anàlisi de quina
és la situació actual de la comarca, anàlisi condicionada per la crisi de la COVID, i en la qual s’han
fet una sèrie d’actuacions encaminades a la participació ciutadana, l’obtenció d’informació i conéixer
l’opinió del teixit econòmic i social de la comarca,
per a intentar ajustar les polítiques d’ocupació a les
necessitats del territori a l’hora de fer un planejament estratègic.
A partir del plantejament d’estratègies d’ocupació
dels Ports, s’obri l’objectiu general d’establir un
procés de priorització i d’implementació del mateix
pla, per a concretar els programes i materialitzar
les actuacions formulades, que permeten el desenvolupament socioeconòmic dels Ports.
El present document només pretén constituir-se
com una eina que concentre els esforços i recursos
35
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perquè de manera objectiva i organitzada impulse
la dinamització econòmica i la creació de llocs de
treball de qualitat.

meres en producte, acompanyada de la creació
d’una marca que certiﬁque que el procés s’ha fet
als Ports generaria més valor als productes.

Les conclusions que podem extraure’n, per a millorar les polítiques d’ocupació i ajustar-les a les
necessitats del territori, són les següents:

Des del sector privat es demana més facilitats ﬁscals que compensen les diﬁcultats d’invertir en territoris amb problemes d’accessibilitat i de serveis,
que les polítiques donen suport al ﬁnançament, la
innovació, la promoció i l’assessorament en plans
de viabilitat en espais rurals.

Un dels objectius principals de l’Acord Territorial
per l’Ocupació dels Ports és frenar el procés de
despoblament. Per això, moltes de les estratègies
van encaminades a mantindre la població i a promoure la comarca per a fomentar l’arribada de
noves famílies que reactiven l’activitat econòmica
dels municipis i doten de serveis i benestar les zones rurals. Un context en el qual els ajuntaments
han d’apostar per a obrir el mercat d’habitatge al
municipi, que afavorisca l’arribada de nous pobladors, preferiblement gent jove, que busque la major
qualitat de vida i el benestar que hi ha en els nostres pobles.
El turisme és un sector clau als Ports, la comarca
és una font rica en recursos territorials turístics, i
les administracions han de ser capaces de detectar-los, transformar-los en producte turístic i, ﬁnalment, saber comercialitzar i promocionar la destinació, per a fer-la més atractiva. Dins del sector,
es demana més professionalització i diversiﬁcació
turística per a arribar a un públic més divers, que
busca espais naturals no massiﬁcats, noves experiències i emocions.
La ciutadania i l’empresariat de la comarca demana que es desplegue una xarxa de connexió a Internet d’alta velocitat i es millore la xarxa de comunicacions, que generen més oportunitats de treball.
A més, amb la creació d’espais de cotreball rural
s’afavoriria l’emprenedoria rural i es fomentaria el
teletreball, tant demandat els darrers mesos, i que
també generaria autoocupació de qualitat i la implantació de serveis especialitzats.
L’aposta pel desenvolupament d’una indústria
agroalimentària que transforme les matèries pri-
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La formació s’ha d’adaptar a les necessitats de les
empreses. Els empresaris dels Ports detecten una
falta d’adequació entre la formació dels treballadors que busquen treball i la qualiﬁcació que necessiten, és per això que els cicles formatius s’haurien d’ajustar a les necessitats de l’empresa, que
demana més especialització i formació a la carta.
Com hem vist amb la crisi de la COVID, la planiﬁcació i l’elaboració d’estratègies ha de ser pràcticament simultània al context econòmic en el qual
ens trobem, i les propostes d’accions en cap manera han de ser tancades; el present document ha de
ser ﬂexible alhora de revalorar, modiﬁcar o aportar
noves estratègies, que puguen sorgir de les noves
oportunitats laborals i necessitats del territori.
La verdadera importància recau en la necessitat
de crear un espai de reﬂexió i cogovernança de
tots els agents socioeconòmics implicats i sectors
interessats, establint un nexe conductor entre tot
el territori comarcal, i que durant la implementació de les estratègies hi haja un criteri de voluntat,
compromís institucional, sostenibilitat, coordinació, eﬁciència, innovació i competència sectorial
en tot l’Acord.
Finalment, l’objectiu darrer del pla d’estratègies és
afavorir la creació i millora d’ocupació i que la que
es cree, siga de més qualitat, més inclusiva i igualitària. Només amb l’organització, la participació i
la unitat entre les diferents empreses i entitats, es
crearan sinergies positives i es teixirà una xarxa
empresarial i competitiva.
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ A CASTELLÓ NORD
MAR ARNANZ SERRANO, Tècnica en Turisme Pacto Territorial per l’Ocupació “Castelló Nord”.
SALOME ESTELLER CASANOVA, AEDL Ajuntament de Traiguera ( Entitat gestora del Pacte
Territorial per l’Ocupació Castelló Nord).

El Pacte Territorial per l’Ocupació Castelló Nord,
inclòs dins de l’àrea funcional dels Ports i el Baix
Maestrat, es va constituir a partir del projecte Avalem Territori impulsat per LABORA, i actualment
inclou els municipis que hi ha tot seguit:
Canet lo Roig
Cervera del Maestrat
La Jana
Rossell
Sant Jordi
Sant Mateu
Tírig
Traiguera
Vilar de Canes
Xert
Els signants del Pacte són, a més dels municipis,
les organitzacions sindicals CCOO i UGT, la Confederació d’empresaris de Castelló (CEC) i la Confederació d’empresaris de la xicoteta i mitjana empresa de Castelló (CEPYMEC).
S’ha d’assenyalar que des de la signatura del Pacte ﬁns ara, any 2020, s’hi ha adherit un municipi,
Sant Jordi, i dos municipis l’han deixat: la Salzadella i les Coves de Vinromà. Uns canvis que no
han modiﬁcat de manera signiﬁcativa el territori,
ja que continua sent una àrea amb continuïtat geogràﬁca, a excepció de Vilar de Canes, i amb característiques socioeconòmiques similars. Només
s’ha de destacar que en sortir del territori les Coves de Vinromà se n’ix l’empresa amb més treballadors que tenia el territori: una multinacional
que fabrica pales per a aerogeneradors. Però, alhora, amb l’adhesió de Sant Jordi s’aﬁg al territori

un recurs turístic que s’ha de tindre en compte per
les característiques que té: el club de golf «Panoràmica Golf». El club ofereix allotjament, restaurants i escola de golf.
En el present document es presenta una proposta de les línies estratègiques a implementar en el
territori Terres del Maestrat, basades en la situació socioeconòmica actual. És a dir, és el territori
amb la seua personalitat el que marca les línies
que cal seguir, per tal d’arribar a un desenvolupament social i econòmic sostenible basat en els
recursos endògens.
A continuació presentem una anàlisi de la situació del territori, com a punt de partida per a
elaborar les línies estratègiques i com a complement, amb les dades actualitzades, al «Diagnòstic del territori. Pacte territorial per l’ocupació
Castelló Nord» elaborat per la Universitat Jaume
I al setembre del 2017.
ANÀLISI DEMOGRÀFICA DE TERRES DEL
MAESTRAT
Per tal d’entendre la situació demogràﬁca del
territori actualment, presentem l’evolució de la
població des de la signatura del Pacte. Seguint
en la línia de les últimes dècades, tots els pobles
del territori del Pacte continuen patint una pèrdua contínua de població, amb l’excepció de Sant
Jordi, que presenta un creixement del 0,21%.
Amb l’escenari que hi ha, que lamentablement es
repeteix en molts pobles valencians de l’interior
i especialment a l’interior nord, la Generalitat Va41
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lenciana ha fet un estudi per tal de determinar
el nivell de risc de despoblament dels municipis
valencians, basant-se en l’anàlisi dels indicadors
demogràﬁcs següents: densitat de població, creixement demogràﬁc en l’última dècada, taxa de
creixement vegetatiu en la darrera dècada, índex
d’envelliment, índex de dependència i la taxa migratòria en la darrera dècada. De l’informe, els
municipis del nostre àmbit d’estudi queden reﬂectits en la escala de risc de despoblació de la
manera següent:
Risc molt alt: Rossell, Canet lo Roig, Cervera del
Maestrat, Xert i Tírig
Risc alt: Vilar de Canes

Risc moderat: Traiguera, la Jana
Sense risc: Sant Mateu, Sant Jordi
Una visió que ens reﬂecteix una realitat sobrevinguda des de fa dècades en el territori, i és per això
que s’hi ha d’apostar per estratègies econòmiques
i socials supramunicipals que paren una trajectòria tan negativa per a la nostra societat.
D’altra banda, a continuació presentem l’índex
d’envelliment, que segueix la mateixa línia d’increment que en les darreres dècades, amb una variació percentual entre el 2016 i el 2019 d’un 9,39%,
mentre que l’increment provincial és menor, amb
un 6,86%.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER MUNICIPIS TERRES DEL MAESTRAT
2019

2017

2016

Variación
2016 / 2019

Canet lo Roig

674

696

706

724

-6,90%

Cervera del Maestrat

575

599

620

642

-10,43%

La Jana

675

666

684

700

-3,57%

Rossell

937

952

987

1.002

-6,49%

Sant Jordi

972

935

937

970

0,21%

Sant Mateu

1.963

1.974

1.958

1.979

-0,81%

Tírig
Traiguera
Vilar de Canes
Xert
TOTAL
Font: INE i elaboració pròpia.

Font: INE i elaboració pròpia.
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2018

419

435

437

465

-9,90%

1.378

1.375

1.434

1.502

-8,26%

169

172

177

179

-5,59%

701

725

733

754

-7,03%

8.463

8.529

8.673

8.917

-5,87%

Font: Institut Cartogràﬁc Valencià.

ÍNDEX D’ENVELLIMENT PER MUNICIPIS TERRES
DEL MAESTRAT
2016

2019

Canet lo Roig

306,8

313,9

Cervera del Maestrat

469,2

600

La Jana

203,9

210,5

Rossell

246,3

257,9

Sant Jordi

288,1

277,1

Sant Mateu

158,2

139,4

Tírig

395,2

339,5

Traiguera

198,2

242,1

Vilar de Canes

217,9

257,1

Xert

337,7

393,1

Media Terres del Maestrat

285,1

298,3

Provincia de Castelló

112,3

120

Font: INE i elaboració pròpia.

Les dades ens indiquen que l’envelliment de la població continua sent l’indicador demogràﬁc que,
desgraciadament, caracteritza el nostre territori
amb la despoblació. L’increment de l’esperança de
vida, la baixa natalitat i l’emigració de la gent més
jove són els factors que han afavorit la línia sostinguda d’envelliment.
ANÀLISI LABORAL
Per tal d’obtenir una visió de la realitat en el territori, hem d’analitzar les dades, ja no tan sols per
anys, sinó també els canvis que hi ha hagut des
de gener ﬁns a maig del 2020, tenint en compte
la crisi sanitària i econòmica sobrevinguda per la
pandèmia de la COVID-19.

Com podem observar a Terres del Maestrat la crisi
que vivim els últims mesos ha comportat un increment de l’atur ﬁns a un màxim de 3,8 punts de
gener a juliol en municipis com Sant Jordi. A pesar
de les dades, la diferència de mitjanes dels mesos
de gener i juliol ha sigut de 2,14 punts, i queda per
davall de la mitjana provincial i autonòmica.
Per sectors econòmics, en la taxa d’atur no s’aprecien grans variacions tot i la situació actual. Però
hem de tindre present que en les dades no hi ha
inclosos els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
És per això, per tal de completar la informació, que
adjuntem la relació dels ERTO que han afectat el
territori com a mesura de ﬂexibilització laboral per
tal de superar la baixada de l’activitat empresarial provocada per la crisi sanitària i l’estat d’alarma
declarat a tot l’Esta amb el Reial decret 463/2020.
De les dades, s’ha de destacar que per raons tècniques o econòmiques no hi ha hagut cap ERTO
al territori.
Com es pot comprovar, són els municipis de Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu i Traiguera els més
afectats en nombre d’ERTO i treballadors. En la
data de redacció, juliol del 2020, no tenim informació de l’evolució que han tingut els ERTO, és
a dir, de les empreses que han obert, nombre de
treballadors que s’han incorporat a la faena, etc.
CONTRACTACIONS
Com a últimes dades relacionades amb l’ocupació,
presentem un quadre comparatiu de les contractacions per sectors econòmics entre els anys 2019 i
2020 per municipis.
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EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER MUNICIPIS (PERCENTATGES) TERRES DEL MAESTRAT
Juliol 2020

Gener 2020

2019

2018

2017

2016

Canet lo Roig

13,30

10,16

10,71

9,42

14,11

13,12

Cervera del Maestre

13,81

13,30

13,55

7,43

9,72

12,48

Xert

7,80

6,13

5,10

6,73

7,91

9,62

La Jana

14,43

10,81

11,04

11,10

9,74

10,66

Rossell

16,86

13,16

13,71

14,49

17,71

21,66

Sant Jordi

13,90

10,11

10,23

7,84

12,89

12,29

Sant Mateu

12,02

10,25

9,79

9,40

11,84

13,81

Tírig

8,38

5,55

5,84

6,06

8,95

10,23

Traiguera

10,22

8,37

8,09

10,44

11,05

13,82

Vilar de Canes

2,82

4,20

4,15

1,39

4,41

3,04

Media TdM

11,34

9.20

9.22

8.43

10.83

12.07

Mitjana provincial juliol del
2020

12,07

Mitjana C. Valenciana juliol
del 2020

13,39

Font: SEPE i elaboració pròpia.

EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER MUNICIPIS I SECTORS ECONÒMICS TERRES DEL MAESTRAT
AGRICULTURA
2019

2020

CANET LO ROIG
CERVERA DEL MAESTRAT
LA JANA

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ
2020

SERVEIS

2019

2020

2019

2019

2020

3%

34%

28%

6%

5%

70%

65%

10%

11%

10%

8%

8%

80%

73%

23%

20%

15%

11%

3%

62%

66%

ROSSELL

13%

7%

23%

27%

10%

8%

54%

58%

SANT JORDI

12%

9%

6%

6%

6%

4%

76%

81%

7%

8%

SANT MATEU

10%

11%

12%

11%

TÍRIG

13%

6%

12%

23%

TRAIGUERA

13%

12%

17%

15%

4%

6%

VILAR DE CANES
4%

XERT

37%

33%

11%

71%

70%

75%

71%

66%

67%

100%

100%

53%

63%

Font: SEPE i elaboració pròpia.

ERTO PRESENTATS DE MARÇ A MAIG DEL 2020 TERRES DEL MAESTRAT
Total ERTO

Econòmic

Producció

F. major

Nre. treballadors

Canet lo Roig

3

0

0

3

7

Cervera del Maestrat

5

0

0

5

8

Xert

6

0

0

6

9

La Jana

5

0

0

5

17

Rossell

9

0

0

9

81

Sant Jordi

12

1

0

11

170

Sant Mateu

20

0

2

18

54

Traiguera

18

0

4

14

107

Vilar de Canes

1

0

0

1

1

Tírig
TOTAL Terres del Maestrat

0

0

0

0

0

TOTAL província
Font: LABORA.
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79

1

6

72

454

7.664

122

638

6.806

48.272

S’ha de destacar l’increment de les contractacions
en el sector agrícola en detriment del sector serveis, conseqüència directa de la situació actual amb
molts establiments turístics tancats o amb l’aforament reduït. I la baixada de contractacions en el
sector serveis en municipis amb una trajectòria
dedicada al sector turístic més assentada com són
Sant Jordi, Sant Mateu i Traiguera.

cionant-lo com a motor del mercat laboral a més
de protegir i valorar el patrimoni (cultual, natural,
immaterial) que s’estén en tot el territori.
El turisme amb la seua transversalitat (social,
territorial, sectorial), i l’efecte multiplicador sobre
la resta d’activitats, que involucren el nostre àmbit en l’agricultura, la ramaderia, i en la indústria
agroalimentària principalment. Per això les estratègies de desenvolupament socioeconòmic s’han
de dirigir a tots els sectors econòmics, generant
una xarxa de sinergies amb el major nombre d’activitats possible, entenent el turisme des de la
perspectiva com a element impulsor de la cohesió
i l’equilibri territorial.

EL TURISME COM A SECTOR ESTRATÈGIC
El turisme és un dels sectors estratègics prioritaris del territori i pot revitalitzar l’economia i la
societat dels municipis, amb capacitat de generar
faena tant de manera directa com indirecta, posi-

EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER MUNICIPIS (PERCENTATGES) TERRES DEL MAESTRAT
AGRICULTURA
2019

2020

INDÚSTRIA
2019

2020

CONSTRUCCIÓ
2019

2020

100%

CANET LO ROIG
LA JANA

8%

33%

ROSSELL

40%

70%

40%

SANT JORDI

12%

88%

44%

SANT MATEU

3%

33%

3%

33%

TÍRIG

75%

TRAIGUERA

29%

72%

14%

14%

VILAR DE CANES

100%

8%

33%

20%

20%

5%
67%

67%

2019

2020

100%

CERVERA DEL MAESTRAT

XERT

SERVEIS

100%

100%

84%

33%
10%

44%

12%

89%

33%

25%

33%

57%

14%

100%

33%

Font: SEPE i elaboració pròpia.

DADES DE CONTRACTACIONS DEL JULIOL DEL 2020. VALORS TOTALS RESPECTE AL 2019

Font: Institut Cartogràﬁc Valencià.
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El turisme és un sector dinàmic, és una de les seues identitats, però la crisi sanitària i econòmica
en la qual estem immersos ens ha portat a un escenari complex, en el qual no sabem com evolucionarà la pandèmia, quina dimensió tindrà, quines
seran les mesures dels governs (estatal, autonòmic, europeu) i les d’altres països d’arreu del món,
quins nous protocols s’establiran.
Afortunadament, el nostre territori i les oportunitats que hi ha, els recursos humans, culturals,
turístics, no han canviat i continuen sent els mateixos, tot i que l’escenari sí que ha variat. Però
no s’han de deixar de proposar estratègies, no
s’ha de parar, al contrari, hem de continuar defensant les estratègies de foment de l’ocupabilitat i la digniﬁcació del treball, açò com un dret fonamental. Hem de continuar amb la planiﬁcació
estratègica territorial manteniment i creant llocs
de treball sostenibles, basats en la innovació i la
formació contínua, i, ara més que mai, la seguretat i la salut, no tan sols en la faena, ocupen un
lloc prioritari.
El sector es recuperarà, i hem d’estar preparats.
Segons un informe d’Exceltur (d’impacte del coronavirus del 31 de març del 2020) s’indicava que
en primer lloc es recuperaria el turisme de proximitat, que és el nostre cas. Estem davant d’una
oportunitat on és el territori el que marca les estratègies de desenvolupament local, el que ha de
marcar el model a seguir.

A. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS

Des de la Generalitat Valenciana amb el portal de
l’emprenedor presenta una plataforma on trobar
informació d’utilitat per a desenvolupar i posar en
marxa una idea de negoci o un projecte empresarial. D’altra banda, hi ha altres eines per a fomentar la inserció laboral de gent jove de ﬁns a trenta
anys, com és el programa Avalem Joves, dins del
marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil Europea,
així com la implementació de la Garantia Juvenil
com a recurs d’ocupació i a l’hora de formació.
Finalment, tenim una eina especíﬁca de turisme,
ACCETUR (Accelerador empresarial i d’accés dels
emprenedors al mercat del turisme), com l’estratègia de Turisme Comunitat Valenciana per a
donar suport a l’emprenedoria, l’acceleració i la
competitivitat d’autònoms i empreses turístiques,
amb programes com CreaPyme i Emprén CV, amb
formació i assessorament personalitzats.
Línies Estratègiques
• Facilitar l’accés als recursos que disposa l’administració sobre assessorament i orientació
laboral per als municipis més menuts.
Als pobles menuts, com és el cas dels que conformen el territori de Terres del Maestrat, conéixer els
recursos que ofereix l’administració és el primer
pas i a l’hora moltes vegades el més complicat.
Acostar els recursos que ofereixen les administracions, provincial i autonòmica, a la població
com a element bàsic facilitador de la igualtat
d’oportunitats per a tothom.
• Treball conjunt amb ADL exercint d’enllaç.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral.
Ara com ara, amb la crisi sanitària i econòmica
conseqüència de la COVID-19, l’emprenedoria responsable lligada a la formació és l’estratègia principal per a fomentar l’ocupació. Però no hi hauríem de generar ocupació a qualsevol preu, cal
partir del foment de la igualtat d’oportunitats per
a tots els col·lectius, com a base indiscutible d’un
desenvolupament territorial equilibrat.
Des de LABORA i la Diputació de Castelló, amb els
centres CEDES, es fomenta l’ocupació, l’emprenedoria i la promoció econòmica, entre altres, amb
orientació i assessorament per a iniciar un projecte empresarial o conéixer quins altres serveis hi
ha a disposició d’emprenedors i empreses.
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Cal interconnectar tots els tècnics del territori
per tal de fer un treball conjunt. Són les persones que hi ha més a prop del ciutadà i qui coneixen de primera mà les necessitats del seu poble.
Per tant, han de ser el vehicle d’unió entre les
diferents accions que es proposen i els destinataris ﬁnals, així com al revés, han de transmetre
les necessitats de veïnat i població per tal de poder oferir solucions.
• Organització de tallers, xarrades, jornades informatives de les possibilitats dels recursos
territorials endògens com a font de generació
d’ocupació i de l’emprenedoria.
El desenvolupament d’actuacions emprenedores
basades en els recursos endògens com a element
diferenciador i amb garanties d’èxit. Obtenir un va-

lor únic aproﬁtant els nostres recursos, donant-los
un valor afegit. Incentivar la població amb tallers,
xarrades i jornades on, a més d’afavorir els recursos del nostre territori, s’analitzen exemples d’altres regions similars amb casos d’èxit basats en
els recursos territorials.
• Atendre les necessitats dels emprenedors.
Foment de la cultura emprenedora.
Al territori hem d’apostar pel foment de la cultura emprenedora. El turisme és un sector que
afavoreix l’emprenedoria des de diverses perspectives: cultura, activitats, allotjament, restauració, etc.
Continuant en la mateixa línia hem d’incentivar
l’intraemprenedoria, és a dir, fomentar noves
iniciatives emprenedores dins de la mateixa
empresa, creant noves línies de producte, unitats de negoci, etc.
• Realització i implementació d’un pla de màrqueting estratègic.
Un pla de màrqueting estratègic, on es marcaran
les línies i actuacions que s’han de seguir a curt
i mitjà termini, basat en els recursos endògens
del territori i els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) d’acord amb les estratègies
marcades des dels governs provincial i autonòmic, on la igualtat d’oportunitats és un dels
eixos. Així com afavorir la presència en xarxes
socials com a eina per a arribar a la ciutadania,
especialment a la gent jove.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Qualitat de l’ocupació
i millora de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra.
Hem d’anar cap a un mercat laboral amb ocupacions de qualitat, fonamentades en l’estabilitat i,
ara com ara, incidir especialment en la seguretat.
Estem davant d’una crisi que, lamentablement, incidirà de manera negativa en la taxa d’atur i en
la qualitat de l’ocupació (duració dels contractes,
condicions contractuals, salaris, igualtats, etc.).
S’ha de lluitar contra l’economia submergida, la
precarietat laboral i apostar per la qualitat en
l’ocupació, que a més de ser un dret enllaçat amb
el benestar dels treballadors, és un fet que incidirà directament en la millora de la productivitat del
negoci. Una relació laboral estable, una empresa
que inverteix en formació contínua dels treballadors, són ítems que ens portaran un gran beneﬁci,

i no tan sols econòmic. Hem d’anar cap a un model
de desenvolupament més just i sostenible.
Línies Estratègiques
• Fomentar actuacions per tal de disminuir la
temporalitat laboral.
Promoure un turisme sostenible comporta una
aﬂuència de turistes sostinguda en el temps, evitant aglomeracions puntuals que comporten, entre altres conseqüències, una temporalitat laboral.
Fomentar la creació d’esdeveniments programats al llarg de tot l’any, promovent un turisme
sostingut, evitant la temporalitat i la massiﬁcació en temporades com l’estiu o Pasqua. I donar
la màxima difusió dels esdeveniments per web,
xarxes socials, etc.
• Fomentar i col·laborar amb la implantació de
mesures de seguretat i salut laboral.
Fomentar la seguretat i salut en el treball, ja
que repercuteix en la qualitat de vida de la ciutadania i en el seu benestar social, i ara especialment amb la crisi sanitària en la qual estem
immersos.
• Implementar segells de qualitat empresarial.
La implementació de segells de qualitat per tal
de garantir, entre altres, les bones pràctiques
empresarials.
La millora de la qualitat de l’ocupació com un dels
factors bàsics que ens durà a la integració social.
Adhesió al SICTED (Sistema integral de qualitat
turística), en el nostre cas un sistema de qualitat
diferent, amb un doble vessant, la destinació turística i les empreses i serveis turístics.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits
La inserció laboral ens portarà a la inserció social, hem de facilitar l’accés a l’ocupació a tots els
col·lectius, amb una incidència especial amb les
persones en risc d’exclusió social. Però no només
una ocupació, parlem d’una ocupació digna amb
igualtat d’oportunitats.
A l’àrea que treballem, la inclusió social estava,
ﬁns ara, relacionada principalment amb la pobla47
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ció immigrant, però amb la crisi actual i els canvis en les xarxes empresarials, el col·lectiu s’ha
ampliat, incloent-hi nous grups de parats (gent
jove, majors de 45 anys, dones), que necessiten
el suport per a tornar al mercat laboral. Però el
turisme es mostra com un sector obert alhora a
incorporar els col·lectius amb diﬁcultats d’inserció laboral; és la nostra oportunitat.
Quan parlem d’inclusió i inserció laboral, incloem
l’orientació sociolaboral, la formació, l’acompanyament durant la inserció, la contractació laboral
i el seguiment. Som davant d’una actuació integral,
amb un itinerari personalitzat. S’ha d’afavorir el
treball conjunt amb serveis socials, en comprovar
que una gran part dels usuaris busquen faena i
en molts casos es troben en risc d’exclusió social.
La informació, orientació i assessorament són
clau davant de la inserció laboral. Des de LABORA
s’han introduït programes de foment per a l’ocupació dels dits col·lectius oferint un itinerari personalitzat d’inserció.
Línies Estratègiques
• Facilitar l’accés als recursos que ofereix l’administració.
Treballar al voltant d’incentius per a la inserció
dels col·lectius més desfavorits exercint d’intermediaris.
• Fomentar la formació per a l’ocupació.
Són els col·lectius més desfavorits els que pateixen una falta important de formació. És bàsic
detectar-hi les necessitats per tal d’oferir una
solució formativa adient.
• Fomentar programes especíﬁcs de formació
per a col·lectius vulnerables.
S’oferiran cursos de formació adaptats als collectius que contribuïsquen a reinserir-los en el
mercat de treball.
• Alfabetització digital dels col·lectius afectats
per la bretxa tecnològica.
L’alfabetització digital com a element fonamental facilitador de la inclusió dels col·lectius més
desafavorits; evitar que la bretxa digital es convertisca en una bretxa social mitjançant l’organització de cursos o jornades formatives.
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• Treballar en les línies exposades en la línia de
l’estratègia 1, fomentar la emprenedoria
• Afavorir la creació d’empreses destinades a
oferir serveis d’atenció i cura de persones
Unes empreses que haurien de tindre com a objectiu l’oferta de serveis relacionats amb l’atenció i cura a les persones, com a mesura de creació d’ocupació, millora de la conciliació laboral
i com a servei a la comunitat. Promoure un pla
d’actuació per a la creació d’habitatges tutelats i
col·laboratius dins del Pacte.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la població i de
l’adequació del sistema de formació local a les
necessitats territorials
L’impuls d’accions formatives és un element bàsic
per aconseguir una millora en l’ocupabilitat, ja que
la formació és un factor determinant en l’ocupació.
La formació ha d’anar dirigida a persones que treballen i parades i col·lectius desfavorits o en risc
d’exclusió social particularment, apostant per una
formació reglada, ocupacional i contínua. La formació dirigida també als ocupats, la formació contínua
és fonamental per tal d’aconseguir i garantir un
major rendiment en el lloc de treball i competir des
de la gestió del coneixement, i s’ha de destacar que
s’afavoreix l’autoestima, la motivació i la conﬁança
del treballador, donant-li competències molt valuoses en entorns canviants, com el d’ara; toca actualitzar-se i adaptar-se a les noves demandes.
Entenem que és el teixit empresarial el que ha de
transmetre les necessitats que té, és bàsic com
a punt de partida una connexió entre els centres
formatius i les empreses. Detectar les necessitats
formatives al territori és prioritari, per a ajustar-hi
les propostes formatives, tant si parlem de formació per a l’ocupació com per a la població ocupada.
Des de LABORA s’ofereix formació professional
per a l’ocupació, dirigida prioritàriament a persones desocupades, i en segon lloc per a ocupades.
Per una altra banda, des dels CDT de la Generalitat
(xarxa de centres de turisme), s’ofereix formació
especíﬁca de turisme tant per a treballadors com
per a persones parades, tant en línia com presencials, amb l’objectiu de professionalitzar, capacitar
i reciclar amb la formació el sector turístic, adaptat
a les singularitats de cada territori. La Diputació en
el Pla Estratègic de Formació permet que veïns i

veïnes dels nostres pobles puguen accedir a formació especíﬁca que en millore les competències
laborals i, per tant, n’augmente la inserció laboral.
La formació com a garantia d’ocupació adaptada a
les necessitats del territori, fomentant la connexió
entre els centres formatius i les empreses.
Línies Estratègiques
• Arribar a acords amb entitats amb línies formatives acostant la formació al territori
Establir acords amb:
- LABORA, amb programes de formació professional per l’ocupació
- Centres de turisme de la Generalitat Valenciana
(CDT) on ofereixen formació adaptada a les necessitats de cada territori, per a persones que
treballen en el sector turístic i per a parades. Una
formació contínua i especíﬁca com a factor de
competitivitat i qualitat en el servei.
• Organització de tallers, xarrades i jornades
formatives
Detectar les necessitats puntuals de col·lectius,
treballadors, etc., per tal d’oferir la formació requerida adaptada a les necessitats que tenen i a
les necessitats de les empreses del territori, de
manera que formem especialistes en les branques que les nostres empreses demanen per a
millorar la competitivitat.
• Acostar les necessitats de les empreses als
centres educatius
Desenvolupar un projecte que permeta, amb
l’ajuda del pacte per a l’ocupació, acostar les
necessitats de les empreses a la capacitat formativa dels centres educatius (especialment
de formació professional), amb la finalitat
adequar l’oferta formativa a les necessitats
del territori. Unes accions que s’han d’estendre també a la resta d’entitats formatives, tant
públiques com privades.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del
model productiu mitjançant els sectors
existents i el suport a noves activitats
especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local

Com ja hem avançat en la introducció, és el turisme un dels sectors estratègics prioritaris
capaç de revitalitzar l’economia i la societat dels
nostres municipis, generador d’ocupació de manera directa i indirecta. El turisme amb la seua
transversalitat (social, territorial, sectorial) facilitador de la cohesió i l’equilibri territorial, com a
estratègia de dinamització territorial sostenible,
basant-se en la identitat cultural i els valors patrimonials i naturals.
Al territori que ens ocupa, Castelló Nord, hi ha
municipis que ja han apostat pel turisme com a
motor socioeconòmic, però ara és el moment de
treballar en l’àmbit supramunicipal, cohesionant
el territori, establint sinergies, marcant les accions per un turisme basat en els recursos endògens. Disposem de recursos singulars (humans,
turístics, culturals) que poden ajudar a revitalitzar
l’economia, és l’hora de detectar-los i activar-los,
donar-los una nova visió per tal que ens aporten
un beneﬁci social i econòmic. Utilitzar els nostres
recursos, els recursos endògens, enllaçant-los
com una xarxa de manera innovadora, serà garantia de sostenibilitat (econòmica, social i mediambiental), i possiblement d’èxit.
Hem d’anar cap a un model turístic cohesionat, inclusiu, sostenible, participatiu i viable. Consolidant
«Terres del Maestrat» com una destinació turística cohesionada, a través de la cooperació, el consens dels agents implicats (ajuntaments, associacions, empresariat, etc.) i la promoció basada en
la singularitat de la destinació fent-la més competitiva. Crear una visió de territori, no de recursos,
serveis, productes aïllats, cohesionant el territori.
Atraure un turisme de més qualitat deﬁnit com a
sostenible i inclusiu/integrador, enfront d’un turisme més massiu. Posicionar el territori com a
destinació sostenible i inclusiva en millorarà la
competitivitat i la imatge/percepció, en donar-li
un valor afegit, inclòs el valor emocional, que ens
portarà a una destinació singular.
Un model turístic que s’ha de desenvolupar paral·lelament a l’estratègia de Turisme Comunitat
Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de
Castelló. Programes com L’Exquisit Mediterrani,
Creaturisme o la Ruta del Sabor ajuden a impulsar iniciatives turístiques particulars de cada territori. En la línia exposada, hem de treballar per un
turisme sostenible i responsable, marcat pel codi
ètic mundial per al turisme i adaptat a la Comunitat Valenciana i la idiosincràsia que té.
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Un plantejament que té com a ﬁnalitat ajudar a
assentar la població i millorar la qualitat de vida
dels habitants, basat en la rendibilitat econòmica,
social i mediambiental, a través d’un desenvolupament turístic territorial integrat.
Línies Estratègiques
• Difondre les línies d’actuació de Turisme Comunitat Valenciana i del Patronat Provincial de
Turisme
Fomentar un model de desenvolupament turístic integrat en les línies estratègies impulsades
des de les administracions provincial i autonòmica, per tal d’integrar-les al territori.
Establir acords amb els diferents programes
que promou l’administració: Castelló Ruta del
Sabor, Creaturisme, L’Exquisit Mediterrani.
• Inventariar, geolocalitzar i promocionar els
recursos endògens del territori
Com ja hem assenyalat, els recursos endògens
són els autèntics generadors de sostenibilitat,
diferenciació i competitivitat. Uns recursos que
trobem en tots els sectors econòmics, amb més
o més poca incidència. Així s’ha de destacar que
l’agricultura amb l’oli (verge extra, mil·lenari,
ecològic), el vi o la garrofa, la ramaderia bovina i
derivats, han de ser els grans beneﬁciaris d’una
estratègia integral, on productors, almàsseres,
cellers, centres d’interpretació, restaurants i
botigues es presenten al consumidor com una
única experiència.
• Fomentar la cohesió del territori, la diferenciació i els potencials del territori a través de
recursos territorials
Articular l’oferta turística del territori en una única marca, cohesionant el territori amb diferents
accions com: creació web, mapes d’informació
dels recursos turístics i dels serveis que ofereix
el territori, campanyes de difusió i comunicació,
etc. Amb la creació d’un producte turístic integral amb rutes, visites, experiències, etc.
• Promoure l’associacionisme empresarial
Al territori de Terres del Maestrat no hi ha un
associacionisme (empresarial, artesanal, cultural) que involucre els deu municipis. S’ha de
promoure l’associacionisme com a factor que
afavoreix la cohesió econòmica i social del ter50

ritori. Línia estratègica que es comparteix amb
l’objectiu estratègic 8.
Ací s’ha de destacar el valor afegit que aportaria
al sector agrícola una associació supramunicipal de productors d’oli, ja que la dispersió d’almàsseres i envasadores pel territori no afavoreix una comercialització i promoció òptimes.
• Dur a terme un pla de sensibilització
Organització de jornades informatives i de sensibilització al voltant de la importància del turisme com a motor socioeconòmic i de vertebració
del territori basant-se en les sinergies dels recursos que disposen els municipis.
• Acords de cooperació
Establir acords de cooperació amb empreses i
associacions productives territorials, com les cooperatives agrícoles. Integració d’altres activitats
dins dels plans de promoció turística del territori.
• Afavorir lloguers turístics
Consolidar una oferta de lloguer turístic amb una
plataforma telemàtica única per a tot el territori.
Fer controls de qualitat i difusió d’imatge de marca associada al projecte Terres del Maestrat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Principi de
transversalitat de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones
La igualtat entre homes i dones és imprescindible en
qualsevol àmbit, per tal d’establir relacions humanes constructives, i la igualtat de condicions l’hem
de traslladar a l’àmbit ocupacional, tant per a les
persones parades a l’hora de trobar faena, com quan
ja es treballa (conciliació, salari), i així contribuir a un
desenvolupament constructiu de la societat.
El turisme en un territori rural com el nostre, generador d’ocupació amb un percentatge alt de dones,
hem de posicionar-lo com a impulsor de la igualtat
de gènere, hem de planiﬁcar i gestionar el turisme
des d’eixa perspectiva com a valor imprescindible
en el model de desenvolupament turístic responsable i sostenible al territori.
En el sentit exposat, la formació en turisme ha de
contemplar la qüestió de gènere com a element
central. Els cursos de formació han de tindre en

compte tant la formació bàsica com, sobretot, les
possibilitats de promoció real de les dones dins
de l’organigrama empresarial del territori. És important afavorir cursos destinats a dones en eines
digitals, sistemes de gestió empresarial i tasques
centrals del sector turístic com ara guies, restauració i, en general, serveis d’atenció al turista.

Línies estratègiques

Més igualtat de gènere repercutirà de manera positiva en la rendibilitat, sostenibilitat i competitivitat
turística, millorarà la societat i repercutirà positivament en els valors que transmetrem.

• Crear un mapa del territori

Línies Estratègiques
• Millorar l’ocupabilitat de les dones
Utilitzar la formació enfocada a les dones per tal
potenciar-ne l’estima i els coneixements, i millorar-ne l’ocupabilitat.
• Organització de jornades per a afavorir la
igualtat
Promoure la igualtat amb jornades de sensibilització turística i les oportunitats que suposa com
a element generador d’ocupació amb igualtat de
condicions per a homes i dones.
• Donar visibilitat a projectes encapçalats per
dones
Mitjançant jornades fer difusió dels projectes dirigits per dones per tal d’encoratjar altres dones
a emprendre els seus objectius.

• Millora de senyalització
Millorar la senyalització d’ubicació i d’accés tant
als recursos turístics com als serveis (piscines,
centres de salut, etc.) que ofereix el territori.

Arreplegar en un document uniﬁcat els recursos i els serveis del territori Terres del Maestrat. Un mapa que es farà en suport paper i digital, geolocalitzats pel tal de facilitar l’accés
i amb informació més detallada com ara fotograﬁes, visió 360 graus i visites virtuals.
• Millora de la senyalització i accessos per carretera que uneixen costa i interior
És fonamental tindre una senyalització adient, en
beneﬁci de turistes/visitants i de la població local.
Fomentar la interacció entre municipis de l’interior nord aproﬁtant la millora de accessos de
la N-232.
• Millora de les infraestructures per a facilitar
l’accés a Internet (foment del teletreball)
Una bona connexió a Internet en totes les poblacions d’interior afavorirà el teletreball i això pot
comportar un retorn de gent jove per a treballar
des de les nostres poblacions.
• Posada en valor de serveis mediambientals

• Treballar la igualtat de gènere
Amb cursos, jornades de sensibilització, punts
d’informació...

Continuar amb el procés de millora mediambiental amb gestió de residus i vigilància ambiental en zones naturals.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics

B. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS

Les infraestructures constitueixen una peça fonamental per al desenvolupament territorial. Si bé, i
des de la perspectiva dels pactes per l’ocupació, es
tracta d’un element alié a la dinàmica interna de
funcionament.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial
i xarxes internes

Les línies estratègiques que s’apunten pretenen incorporar accions que acosten les infraestructures
al territori, afavorint l’objectiu central de promoció
de Terres del Maestrat com a destinació turística.

PPer tal d’arribar a un desenvolupament sostenible
hem d’aproﬁtar les sinergies entre els municipis,
treballar les estratègies en l’àmbit supramunicipal,
establint mecanismes de participació que involucren
aspectes diversos de la societat (cultura, patrimoni,
turisme, empresa), buscant interessos comuns, afavorint, entre altres, l’associacionisme.
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Hem de crear xarxes internes que consoliden el
territori d’una manera equilibrada. Treballar els
objectius estratègics (ocupabilitat, inserció, formació...) conjuntament repercutirà de manera positiva en tot el territori, en la població i en deﬁnitiva en la qualitat de vida.
Fomentar les relacions públiques-privades com a
vertebradores i motors generadors de xarxes, facilitant el diàleg i la participació..

pació en el pacte a associacions ciutadanes i promoure la creació de grups d’àmbit territorial.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials
externes, col·laboracions
En la mateixa línia de l’objectiu anterior, hem de conéixer quines estratègies hi ha amb el nostre territori des de les administracions –autonòmica, estatal i europea–, i les associacions o altres col·lectius
que tenen relacions i coincidències per objectius.

Línies Estratègiques
• Promoure l’associacionisme empresarial
Al territori Terres del Maestrat no hi ha un associacionisme (empresarial, artesanal, cultural) que
incloga els deu municipis. S’ha de promoure l’associacionisme com a factor que afavoreix la cohesió
econòmica i social del territori. Línia estratègica que
es comparteix amb l’objectiu estratègic 5.
• Fomentar les relacions públiques-privades
Jornades de sensibilització per tal d’incentivar relacions més ﬂuides i continues entre les administracions públiques i l’empresariat, per tal de treballar de manera conjunta amb un beneﬁci comú.
• Generar xarxes de connexió entre els municipis
Per tal de cohesionar el territori, un dels elements inicials és crear xarxes ﬂuides, ràpides i
eﬁcients entre tots els municipis, per tal de fomentar el treball supramunicipal.
• Uniﬁcar la informació de serveis i recursos en
tot el territori

Hem de conéixer experiències, projectes que es
desenvolupen més enllà del nostre territori, i que
ens puguen aportar coneixements aplicables al
nostre cas. No es tracta de traslladar models de
desenvolupament, es tracta d’ajustar-los a les
nostres necessitats, adaptant noves estratègies
a les singularitats del nostre territori.
Crear xarxes més enllà de la comarca, xarxes
de coneixement, de col·laboració, de cooperació
en beneﬁci de les empreses, de la cultura, de les
persones, en beneﬁci de l’articulació del territori.
Línies Estratègiques
• Establir relacions contínues amb l’administració
S’han de consolidar les xarxes tant amb l’administració provincial com amb l’autonòmica
(turisme, ocupació, empresa) i fomentar el diàleg amb els diferents àmbits de l’administració,
atés que ens poden dotar de recursos útils per
al nostre territori, però som nosaltres qui coneixem de primera mà les necessitat del territori i
dels veïns i veïnes.
• Afavorir xarxes externes de coneixement

Instal·lació de pantalles tàctils en tots els municipis per tal de donar informació al voltant d’actes, recursos, serveis, etc., que ofereix el territori. Informació que va dirigida tant a la població
local com a visitants i turistes.
• Creación de comarca
Continuar el procés de creació de comarca en el
sentit d’integració de tasques que afavorisquen
el sentiment de pertinença a un mateix territori.
Constitució d’entitats públiques d’àmbit supramunicipal que faciliten la prestació de serveis
mancomunats. Establir acords i relacions entre
els municipis del pacte per al desenvolupament
de projectes conjunts en tots els diferents àmbits
de responsabilitat municipal. Ampliar la partici52

Donar a conéixer al territori altres experiències
i projectes, impulsant l’intercanvi d’experiències, com a generador de coneixement mitjançant
jornades de sensibilització.
• Treball conjunt amb entitats en objectius per
al desenvolupament
Col·laborar i treballar amb entitats que tinguen
com a objectius el desenvolupament socioeconòmic territorial, com el Centre Europeu de Empreses Innovadores de Castelló, participant en
les reunions, debats i objectius al voltant de les
necessitats de la província, amb una visió global
del territori i les seues sinergies

• Coordinació amb organismes territorials
Establir pautes i mecanismes de coordinació
amb altres organismes territorials, especialment amb pactes territorials per l’ocupació i
mancomunitats limítrofs amb Terres del Maestrat, tant a la província de Castelló com a la
de Tarragona. Participar en acords de promoció
turística i altres iniciatives de promoció econòmica i de l’ocupació.

C. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació

Buscar la manera d’evitar que la tan anomenada bretxa digital afecte els nostres pobles i els
nostres veïns i veïnes i que no siga un hàndicap
insuperable per a la incorporació al món del treball o per a donar a conéixer les nostres empreses i el nostre territori a tot arreu.
• Crear una xarxa d’informació digital
Facilitar l’accés a la informació a la població local, visitants i turistes mitjançant la instal·lació
de pantalles tàctils amb informació turística i de
serveis a tots els municipis. Una informació que
complementarà la que ja s’ofereix en els pobles
que disposen d’oﬁcina de turisme i que donarà
servei als que no en tenen. Actuació que està en la
línia de les destinacions turístiques intel·ligents.
• Tot el territori amb connexions d’Internet estables

La innovació des de la perspectiva de canvi, relacionada amb la transformació digital, les noves
tecnologies, la novetat. Ajustar la innovació a les
necessitats de les empreses ja constituïdes i, per
descomptat, en les noves empreses, com a sinònim
d’increment de la competitivitat i de la productivitat
d’una manera sostenible, és a dir, integradora.
Incorporar la innovació als processos productius
repercutirà positivament no tan sols en la millora
de la competitivitat de les empreses, també repercutirà en la qualitat de l’ocupació. Però la millora s’ha d’adequar a cada empresa, associació,
col·lectiu, i és prioritari, per tant, formar-se en la
innovació per tal d’aplicar-la d’una manera realista i coherent.
Les ajudes i les eines per a la innovació han d’estar
a l’abast de tothom. Acostar al territori informació
i formació per tal de facilitar-ne la implementació,
lligant formació (punt 4) i innovació.

Aconseguir en tot el territori connexions ràpides
i segures (ﬁbra, ADSL) com a element fonamental a l’hora de crear una empresa, trobar faena,
obtindre informació, etc. Aconseguir la igualtat
d’oportunitats i que el nombre d’habitants no
siga element discriminatori a l’hora de tindre les
connexions adients, i no quedar arrere en comparació amb altres territoris que, en tindre més
població, tenen connexions més bones.
• Creació d’una aplicació turística
Aplicació ludiﬁcada, és a dir, basada en jocs, que
permetrà conéixer d’una manera diferent el territori, la cultura, els recursos i la història, adaptant-se a les noves tecnologies i les necessitats
actuals d’un usuari que busca la informació en
diferents dispositius (tauleta, mòbil, portàtil)
cada vegada de manera més habitual.
• Suport a iniciatives d’innovació

A la Comunitat Valenciana disposem d’INVAT·TUR
(Institut Valencià de Tecnologies Turístiques), un centre tecnològic on es fomenta la competitivitat i la sostenibilitat mitjançant el desenvolupament de projectes de R+D+I, fomentant la cultura de la innovació.

Afavorir la creació d’espais municipals i supramunicipals com a eina per a fomentar el teletreball i promoure un canvi en el teixit socioeconòmic territorial (espais de cotreball i mitjans
tècnics compartits).

• Detectar el grau de transformació digital
• Creació d’espais de suport al teletreball
Conéixer el grau de transformació digital d’empreses, autònoms i empleats amb enquestes.
Una informació que és el punt de partida per tal
d’implementar altres línies estratègiques (formació, incentius, igualtat d’oportunitats, etc.).

Afavorir la creació d’espais municipals i supramunicipals com a eina per a fomentar el teletreball i promoure un canvi en el teixit socioeconòmic territorial (espais de cotreball i mitjans
tècnics compartits).

• Acostar les ajudes i les eines per a la innovació
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ APLICADES
AL PACTE MAESTRAT LITORAL
Enrique Orero Oms
Coordinador del Pacte Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral

1. INTRODUCCIÓ
Abans de determinar les principals polítiques actives d’ocupació que s’han d’aplicar al territori del
Pacte Maestrat Litoral 1, és convenient situar les
actuacions en el context adequat. És a dir, reconéixer la situació socioeconòmica passada i present
del Pacte per a, a partir de la informació, ajustar
les propostes de política econòmica tant a la realitat present com als objectius que s’han establit
com a prioritaris per al territori. Per això, es descriu a continuació tant l’origen del Pacte com les
línies que n’han marcat l’actuació des de l’inici.
L’any 2016, davall del paraigua del programa EMPACE 2016, es va crear el Pacte per a l’ocupació Maestrat Litoral. La primera acció que va mamprendre
l’organisme va ser publicar el «Diagnòstic territorial
per a l’ocupació del Maestrat litoral» (es pot accedir
al document original de «Diagnòstic Territorial»). A
partir de l’estudi, i després de proposar la creació
del grup de treball Observatori per al seguiment i
la dinamització del mercat de treball al Maestrat Litoral (d’ara en avant, OBSEDI), es van ﬁxar les línies
d’actuació del projecte tractor de l’observatori per
al seguiment i la dinamització del mercat del treball
(pot accedir-se al document original del «Projecte
Experimental OBSEDI Maestrat Litoral»):
1. El Pacte Maestrat Litoral inclou els municipis d’Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Peníscola, Sant Rafel del Riu, Santa Magdalena de Polpís
i Vinaròs.

1. Dinamització territorial
2. Observatori permanent de les necessitats
de formació i polítiques actives d’ocupació
3. Pla comarcal per a l’estabilitat en l’ocupació.
Són, principalment, les tres línies de treball que
s’han dut a terme en els diversos projectes OBSEDI
2017, 2018 i 2019, secundats tots amb els programes EMPACE corresponents. Partint dels treballs
es podia analitzar tant l’evolució del mercat laboral
com l’estat del teixit industrial i la relació amb els
centres formatius.
Però la situació que han generat les conseqüències de la pandèmia, i el conﬁnament consegüent a
causa de la COVID-19, obliga a replantejar les necessitats, les fortaleses i les amenaces del mercat
de treball, així com la situació actual del teixit econòmic del territori objecte d’estudi
De fet, la COVID-19 genera canvis de paradigma en
la societat en general i en el sistema econòmic i
laboral en particular. Per això, resulta encara difícil
determinar amb exactitud com afecta la situació a
les relacions econòmiques i laborals, encara que
ja podem endevinar (analitzant dades més recents
respecte a les utilitzades en el diagnòstic dut a terme en el 2017) certes tendències i vicissituds a les
quals s’enfrontaran els municipis del Pacte Maestrat Litoral.
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Gràﬁc 1. Contractes per grups professionals 2017-2019. Font: LABORA i elaboració pròpia.

A) EL SECTOR TURÍSTIC COM A MOTOR
ECONÒMIC.
A la nostra comarca el turisme és una de les locomotores econòmiques. Si bé és cert que històricament el turisme aporta riquesa a la comarca,
també ho és que ha generat problemàtiques com
l’estacionalitat en l’ocupació i la desigualtat en el
territori, ja que l’aportació de riquesa es troba polaritzada en els municipis de costa (principalment
Peníscola i Alcossebre2).
Si ens ﬁxem en el gràﬁc 1, podem observar que
el grup professional 05 (treballadors dels serveis
de restauració, personals, protecció i venedors) és
històricament el gran generador de contractes.
Al mateix temps, sectors com el turístic, la restauració i l’oci en general han sigut a qui més ha
2 Alcossebre és un nucli de població que pertany, junt amb Capicorb i
les Fonts, al municipi d’Alcalà de Xivert..
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afectat la situació que ha provocat el virus SARSCoV-2. Per tant, l’esdevindre de la comarca queda
lligat al futur de sectors com el turisme, la restauració i l’oci en general.
B) EL MERCAT LABORAL NO ES POT TRACTAR
DE MANERA LOCAL.
Ja s’ha comentat la polarització del sector turístic a Peníscola i Alcossebre. Per contra, l’activitat
industrial està focalitzada a Benicarló i Vinaròs.
Una concentració dels nuclis productius que fa
que el mercat laboral dels diferents municipis
evolucione de manera similar quant a sectors i
estacionalitat.
En conseqüència, i atesa la integració i evolució
similar dels mercats laborals locals, afrontar la
problemàtica del mercat laboral amb actuacions
que prenga de manera individual cada municipi no

Gràﬁc 2. Contractes per municipis 2017-19. Font: LABORA i elaboració pròpia.

resultaria efectiu, ja que el mercat laboral evoluciona de la mateixa forma en tota la comarca.

tables i amb possibilitats de millora. Punt en el qual
la col·laboració entre els diferents agents econòmics
i els centres de formació serà fonamental.

C) OCUPACIÓ DE QUALITAT contra OCUPABILITAT.
D) CONDICIONS LABORALS DE LA DONA.
En el territori del Pacte el sector serveis té un pes
molt important, però les ocupacions que genera són
en general de pitjor qualitat. Per tant, per a augmentar la qualitat de l’ocupació (i més després de la COVID-19) s’ha de treballar en la millora de la qualitat
de l’ocupació en el sector serveis i afavorir un sector
industrial en el qual les ocupacions siguen més es-

Com en la resta del país, al Maestrat Litoral es constata que hi ha una bretxa de gènere tant quant a
l’ocupació com a la qualitat de l’ocupació, si bé en la
nostra zona la dona compta amb una alta ocupació
en el sector serveis, sobretot en activitats lligades al
turisme. Una alta ocupació en el turisme que crea

Gràﬁc 3. Contractacions per sectors 2017-19. Font: LABORA i elaboració pròpia
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Gràﬁc 4. Contractació (mitjana anual) per sector i sexe 2017-19. Font: LABORA i elaboració pròpia.

una bretxa salarial, ja que la majoria de l’ocupació
femenina és més estacional i de més poc valor afegit
que el masculí.
E) SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ POST-COVID-19.
Pel fet que la situació d’emergència sanitària ha
comportat restriccions de moviment importants,
però també diﬁcultats addicionals per a aconseguir respostes de l’empresariat per part dels
prospectors, s’ha efectuat tant una anàlisi de la
informació més recent de LABORA com també enquestes per a testar la variació en l’ocupació i les
impressions sobre el teletreball i comerç en línia.
E.1. Anàlisi de l’evolució de la desocupació.

Com era esperable, el nombre de persones actives
demandants d’ocupació ha pujat durant els darrers mesos tant en valor absolut com en comparació amb l’any 2019.
També ha augmentat per a tots dos sexes, si bé cal destacar que l’evolució és semblant entre homes i dones.
A les dades dites de persones demandants d’ocupació hem de sumar les dades tant de persones
com d’empreses en situació d’ERTO (expedient de
regulació temporal de l’ocupació), no inclosos dins
de la xifra general de parats.
En conclusió, i amb les dades que tenim, es pot
avançar que en el territori del Pacte Maestrat Litoral la crisi ha afectat de manera radical el mercat
laboral. Això és pel fet que, a la situació de l’econo-

Gràﬁc 5. Evolució de la desocupació 2019-2020. Font: LABORA i elaboració pròpia.
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Gràﬁc 6. Evolució de la desocupació per sexe 2019-2020. Font: LABORA i elaboració pròpia.

MUNICIPI

ERTO EMPRESES

ERTO TREBALLADORS

Alcalà de Xivert

122

329

Benicarló

425

2074

Càlig

14

68

Peníscola/Peñíscola

183

789

3

12

San Rafael del Río
Santa Magdalena de Pulpis
Vinaròs
TOTAL

5

58

549

2574

1301

5904

Taula 1. Persones i empreses amb ERTO. Font: LABORA, dades del 19 de maig del 2020

mia nacional i internacional, hem de sumar que el
turisme, el nostre gran motor de creació d’ocupació, ha sigut un dels sectors a qui més ha afectat
la crisi sanitària, social i econòmica.

· Les empreses veuen el teletreball com una eina
vàlida per a retindre el talent.
· El teletreball pot contribuir a incorporar la dona
en àmbits de gestió de l’empresa.

E.2. Enquestes de teletreball.
Durant els mesos de març, abril i maig es van
dur a terme dos enquestes relacionades amb el
teletreball, una dirigida als empresaris i una altra
dedicada als treballadors (es pot accedir-se al document original d’enquestes de teletreball).
Més enllà de diﬁcultats tècniques (falta de velocitat
i inestabilitat de la connexió a internet, eines informàtiques, etc.), s’ha intentat determinar com s’ha
valorat l’experiència i com canvia la relació ocupador/empleat. Aspecte en qual s’ha de destacar que:

· El teletreball pot canviar la relació del treballador
i l’empresa. Es valora la responsabilitat, la conciliació laboral i la valoració per objectius davant del
control de presència.
· L’empleat ha de tindre entre les capacitats el coneixement i el maneig de les eines informàtiques
necessàries.
· No s’han implementat sistemes de seguretat especials. Per a un ús més estés s’hi ha d’aprofundir.

· No hi havia, en general, experiències de teletreball.

E.3. Enquesta de comerç en línia.

· Els departaments que més han fet teletreball són
els d’administració, recursos humans, comercial i,
en menor mesura, oﬁcina tècnica.

Durant el conﬁnament i les diferents fases de desescalada el comerç local s’ha enfrontat a un repte que l’ha posat a prova, més enllà que el sector
ja fa temps que està en crisi (adaptació als nous
reptes del comerç en línia, noves pautes de consum, etc.).

· Tant les empreses com els treballadors valoren
positivament l’experiència.
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L’experiència de venda en línia a la qual s’han vist
abocats els comerços ha produït un canvi en la relació amb les xarxes socials i la presència en internet (es pot veure el document original Enquesta comerç en línia). Les conclusions principals de
l’enquesta són:
· Hi havia molt poca experiència prèvia en la venda
en línia.
· El canal de venda més estés ha sigut, i ja ho era,
la telefonia convencional i les aplicacions de missatgeria de telèfon intel·ligent. Això ens indica que
qualsevol acció futura s’hauria de basar en el dispositiu mòbil.
· Les xarxes socials s’havien usat només amb ﬁnalitats de visibilitat, imatge de marca i per a fer
promocions. No obstant això, a partir de la situació
que ha generat la COVID-19 es comença a veure
com una eina de venda.
· El lliurament de la mercaderia s’ha fet, majoritàriament, en botiga o amb mitjans propis.
Per això els comerciants consideren que, tant la
implementació d’una plataforma de venda en línia com d’un servei de logística compartit entre
tots, pot ser interessant amb la finalitat d’agilitar el procés de venda i compartir despeses de
gestió.

línies estratègiques per a aconseguir els deu objectius estratègics delimitats com a prioritaris.
A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral.
Històricament, generar oportunitats d’ocupació
per a qualsevol col·lectiu, millorar les capacitats
de la ciutadania i fomentar l’autoocupació i l’economia social, sempre han sigut una de les preocupacions més grosses de les diferents administracions en els àmbits de competència respectius.
Els municipis, mitjançant els serveis socials i les
àrees de promoció econòmica, hi desenvolupen
accions estratègiques molt consolidades.
Per tant, el treball del Pacte sempre ha d’afavorir i complementar les accions que mamprenen
els serveis socials i els AODL (agents d’ocupació i
desenvolupament local), ja que són els estaments
que coneixen les realitats locals. No obstant això,
en municipis xicotets i en activitats concretes el
grup de treball del Pacte ha de ser capaç de generar accions encaminades a produir oportunitats
d’ocupació, a millorar les capacitats i a fomentar
l’autoocupació i l’economia social.
Línies estratègiques

2. ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ APLICADES AL
PACTE MAESTRAT LITORAL.
En haver analitzat en les pàgines precedents la situació actual del mercat laboral en el territori del
Pacte, tenint en compte, a més, els treballs dels
tècnics del projecte OBSEDI 2019 (vegeu el document Memòria OBSEDI 2019), i en plena coordinació amb l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat Jaume I, s’ha
dut a terme la proposta d’Estratègies d’Ocupació
aplicades al territori del Pacte Maestrat Litoral,
amb la participació addicional dels principals
agents territorials implicats.
Per a dur-la a terme s’ha seguit el document Estratègies territorials i ocupació valenciana (Hermosilla,
J., 2019), identiﬁcant els diferents tipus de recursos
(naturals, humans, socials, econòmics, etc.) vinculats
amb la creació d’ocupació; reconeixent les xarxes
empresarials, econòmiques (públiques o privades) i
institucionals que actuen en el territori, i analitzant
els processos d’innovació en l’escenari econòmic
i social del territori. El resultat són les pàgines següents, en les quals es proposen tota una sèrie de
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· Generar com a recurs permanent les classes de
preparació per a superar els exàmens de competències clau nivell 2.
Els col·lectius més desfavorits no solen tindre els
títols acadèmics que acrediten la superació de
l’ESO o de l’antic certiﬁcat escolar, la qual cosa els
impedeix accedir als certiﬁcats de professionalitat
de nivell 2 i, per tant, als de nivell 3. Una falta de
formació que només els permet accedir a ocupacions precàries i de baixa qualitat.
· Institucionalitzar la competència transversal de
l’alfabetització digital.
Les habilitats digitals són fonamentals per a accedir al mercat laboral, tant per al desenvolupament
professional com per a la cerca d’ocupació. Els municipis tenen poques instal·lacions: molt saturades
a Benicarló i Vinaròs i inexistents en la resta de municipis menuts. Mentrestant, l’estructura i el lloguer
d’equips informàtics portàtils, que s’ha experimentat en el projecte OBSEDI 2019, ha demostrat ser
àgil i adaptada a les diferents realitats.

· Donar suport als municipis xicotets i complementar els serveis d’orientació laboral.
Encara que els municipis ofereixen serveis d’orientació laboral personal, no tenen caràcter estructural en les poblacions amb més pocs habitants.
Quant a tallers de cerca d’ocupació i d’habilitats
socials, el paper del Pacte s’ha revelat crucial per
als ajuntaments menuts i com un complement
important per als consistoris més grans.
· Exercir el paper de coordinador i aglutinador de
la gestió de les ofertes i demandes d’ocupació en
tot el territori del Pacte.
En matèria d’ocupació, la nostra àrea es caracteritza per tindre un sector industrial centrat a
Benicarló i Vinaròs, i un sector turístic que gira
entorn de dos actors importantíssims com són
Peníscola i Alcossebre; per tant, hi ha una gran
mobilitat laboral a la zona. És per això que l’orientació laboral s’ha de manejar de manera conjunta
en tot el territori. És a dir, el Pacte és una eina important per a coordinar els recursos dels diferents
municipis amb la ﬁnalitat de catalitzar la cohesió
territorial en matèria d’ocupació.

· Donar cobertura a l’assessorament per a l’emprenedoria a través del territori.
Només Benicarló i Vinaròs disposen de serveis ﬁxos d’assessorament a l’emprenedor, mentre que
la resta de municipis no disposen de massa crítica
suﬁcient per a disposar d’un servei permanent. En
el context exposat, el Pacte ha de rebre els emprenedors i redirigir-los als vivers d’empreses o a
l’assessoria més indicada per a cada cas. És a dir,
exercir com l’antena de l’emprenedoria amb abast
en el territori del Pacte.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Qualitat de l’ocupació i
millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra.
Si, en general, es considera un repte fonamental
aconseguir un mercat laboral que oferisca ocupació de qualitat (estable i segura) i on tinga protagonisme la negociació col·lectiva, en el nostre
territori (i més després de la crisi econòmica del
2008) la falta de qualitat en l’ocupació i la diﬁcultat en la retenció del talent ha sigut un de les diﬁcultats més grosses del mercat laboral.
Mitjançant entrevistes individuals, taules de treball,
participació en fòrums i realització d’enquestes el
grup de treball OBSEDI 2019 ha recaptat molta in-

formació de les empreses, de diferents institucions
i de les persones integrants del mercat laboral per
a estar en disposició de dissenyar les línies estratègiques d’actuació següents, sempre amb l’objectiu de millorar tant la qualitat de l’ocupació com les
pràctiques de gestió del mercat laboral.
Línies estratègiques
· Promocionar el turisme interior i la indústria
agroalimentària.
Tant el turisme com el sector primari són importants generadors d’ocupació en la nostra zona,
però també són sectors que pateixen una temporalitat important i una baixa qualitat de l’ocupació.
Per tant, hi tenim un ampli àmbit d’actuació.
Si bé abans de la COVID-19 ja es parlava del turisme d’interior (vegeu el document «Turisme Interior») com un complement per a millorar i ampliar la temporada en els municipis costaners (que
disposen de prou infraestructura hotelera i de
restauració), també el turisme d’interior es preveia com un generador de riquesa i ocupació als
pobles de l’interior. Una activitat de turisme d’interior que ajudaria a recuperar un sector turístic
castigat per les conseqüències de la pandèmia, ja
que pot col·laborar a solucionar la massiﬁcació
turística, allargar la temporada i sobretot és un tipus de turisme que valora molt el turista estatal,
autonòmic, provincial i ﬁns i tot els habitants de
l’àrea del Pacte. Per tant, i tenint en compte, que
els responsables de turisme de municipis com Peníscola i Alcossebre (i en menor mesura Benicarló
i Vinaròs) són actors molt importants i experts a
escala autonòmica i estatal, les accions que s’han
de fer són les següents:
- Organitzar meses de treball en els municipis
d’interior per a informar de les diferents possibilitats per a generar activitats turístiques.
- turístics de la zona, Peníscola i Alcossebre, i els
pobles de l’interior per a crear sinergies i aproﬁtar les marques turístiques.
- Donar suport als emprenedors dels pobles de l’interior, per a crear activitats i empreses turístiques.
· Suport al sector agrari.
El sector agrícola és de gran importància en tota
l’àrea econòmica del Pacte, però amb dos àrees
molt diferenciades. D’una banda, a la costa els cultius són bàsicament fruites, hortalisses i cítrics, i
hi ha un teixit empresarial important (Cooperativa Benihort a Benicarló, o Frutas Bruñó a Alcalà
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de Xivert, per exemple); per tant, es tracta d’una
agricultura d’alt valor econòmic. D’altra banda,
a l’interior del territori del Pacte els cultius són
de secà (bàsicament olivera i ametler) i el teixit
empresarial el formen quasi exclusivament empreses xicotetes i cooperatives dèbils i, per consegüent, de més poc rendiment econòmic. Ara bé, en
tots dos casos l’activitat se cenyeix a la producció
i comercialització de productes agrícoles (excepte
unes poques experiències en productes elaborats
i en activitats complementàries).
Per tant, en el sector s’ha d’actuar en les línies
estratègiques següents:
- Organitzar meses de treball per a conéixer les necessitats i problemàtiques a les quals s’enfronta el
sector agrícola per a implantar empreses de transformació i elaboració de productes agrícoles.
- Organitzar meses de treball per a crear sinergies
entre el sector turístic i el sector primari. Turisme
d’experiències.
- Crear meses de treball per a fomentar l’agricultura
ecològica i mecanismes de comercialització.
· Continuar amb la promoció de les titulacions de formació professional i certiﬁcats de professionalitat.
Durant la preparació i la celebració de la mesa de
treball del sector químic al gener del 2020 (es pot
veure el document de la mesa del sector químic),
els tècnics d’OBSEDI 2019 van observar que el teixit
empresarial desconeix l’abast i les característiques
dels certiﬁcats de professionalitat (continuen pensant que són cursets de LABORA) i, per tant, no tenen
en compte les titulacions a l’hora de contractar. És a
dir, les empreses no coneixen l’abast de les competències professionals que s’imparteixen en LABORA
FORMACIÓ i tampoc coneixen com funciona i quines
són les atribucions professionals amb les quals es
dota els alumnes de formació professional. En conseqüència, és primordial organitzar actes on es donen a conéixer totes les titulacions tant de formació
professional reglada com per a l’ocupació, en què es
mostren les competències professionals i transversals que s’imparteixen i les atribucions que emanen
de cada titulació. Així qui contracta sabrà què pot esperar de cada persona segons les titulacions, per a
evitar tant la infraqualiﬁcació com la sobrequaliﬁcació. Així mateix, també s’ha de fer visible als potencials alumnes que les empreses valoren les titulacions impartides des de LABORA FORMACIÓ i des de
formació professional, per a fer atractiva la formació
a la societat (encara que les ràtios d’inserció laboral
de persones titulades dels centres de formació són
molt alts, les matriculacions continuen sent baixes).
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· Fer fòrums i meses de treball amb les empreses
per a publicitar els casos d’èxit en les polítiques de
responsabilitat social i empresarial.
Per les característiques de la classe empresarial
de la zona, en general, no està molt oberta a innovar en les accions de responsabilitat social i empresarial. Per tant, s’hauria de col·laborar amb les
empreses per a organitzar conferències, tallers i
meses de treball sobre la temàtica.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les persones,
inclusió social de col·lectius desfavorits.
La gran diversitat de realitats socials present en
els diferents municipis adscrits al pacte genera
distorsions a l’hora d’aplicar polítiques d’ocupació
dirigides a la inclusió social, ja que les necessitats dels col·lectius desfavorits i els recursos per
a la integració disponibles són molt variats. Així
doncs, tant la col·laboració amb els serveis socials
de cada ajuntament per a identiﬁcar els col·lectius
desfavorits com l’optimització dels recursos han
de convertir-se en els eixos principals d’actuació
del Pacte en el present objectiu. Encara que molts
aspectes ja s’han plantejat en l’objectiu estratègic
1, procedeix també ací ﬁxar les línies estratègiques principals.
Línies estratègiques
· Col·laborar, coordinar i optimitzar els recursos
d’orientació laboral del territori.
La mobilitat dels integrants del mercat laboral no
sols en el territori del Pacte sinó també en zones
dels Pactes Castelló Nord i els Ports (ﬁns i tot, per
la nostra situació geogràﬁca amb les Terres de
l’Ebre del sud de Catalunya), obliga a fer labors de
coordinació per a optimitzar al màxim els recursos i col·laborar per a contactar amb les empreses oferents d’ocupació.
· Manteniment de la guia de recursos d’orientació
laboral.
Durant el projecte EMPACE 2019 s’ha confeccionat
una guia de recursos que té dos parts: una primera
purament descriptiva, on es cataloguen totes les
institucions públiques i privades que intervenen
en els itineraris d’orientació, i una segona que estableix les bases per a compartir informació dels
usuaris amb la ﬁnalitat d’optimitzar els recursos.
Com ja s’ha comentat, la mobilitat laboral obliga
els usuaris a donar-se d’alta simultàniament en
diverses institucions on sempre es fan els matei-

xos processos, cosa que impedeix així evolucionar
en els itineraris d’orientació laboral.
· Dotar el Pacte Maestrat Litoral de l’entitat jurídica necessària perquè puga ser capaç d’organitzar
tallers d’ocupació i formació especíﬁca adequada
a tot el territori.
El Pacte ha organitzat, a través de l’Ajuntament
de Benicarló, un taller d’ocupació del programa
ET FORMEM; però si el Pacte Maestrat Litoral fora
l’entitat organitzadora podria ser més àgil a l’hora d’organitzar i adaptar el taller a les necessitats
del territori, i a optimitzar els recursos dels diferents municipis. Una optimització que també es
podria donar en altres tipus de formació, competències clau, alfabetització digital i formació especíﬁca per a col·lectius desfavorits. Un aspecte en
qual, i a tall d’exemple, a l’estiu del 2019 es van
fer cursos de nocions bàsiques de castellà per a
immigrants marroquins que van tindre molt bon
acolliment, i el pas següent són les classes de
castellà per a dones marroquines (ja que tenen
una presència important en les plantes de preparació i empaquetatge de fruita i hortalissa).
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació del
sistema de formació local
Hermosilla (2.019, op. cit.) considera, en relació a
l’ objectiu, que «l’adequació de l’oferta de formació
local a les necessitats del territori, tant econòmiques
com socials, resulta fonamental des d’una perspectiva de desenvolupament territorial, en particular per
al mercat local de treball». El projecte OBSEDI ja ha
constatat en les diferents actuacions (vegeu-ne
els documents «Diagnòstic FP» i «Dossier de conclusions») diversos problemes de fons quant a la
dispersió de recursos formatius, la falta de coordinació entre centres i la poca relació entre els centres formatius, el teixit empresarial i la societat. Per
tant, les línies estratègiques han de vindre a pal·liar
les deﬁciències exposades.

centres de formació professional i responsables polítics (regidors d’educació i altres àrees implicades)
dels municipis. Els objectius del Consell han de ser:
- Fixar, coordinadament entre tots els actors, les
titulacions que s’han d’impartir en els diferents
centres de formació. Aproﬁtament de recursos
de formació en el territori.
- Fixar postures comunes i seleccionar portaveus
representatius per a donar a conéixer diferents
problemàtiques comunes:
· Relació amb les autoritats de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport:
- Normativa
- Infraestructures
- Transport escolar (gran trava per a la formació professional bàsica i de grau mitjà).
· Relació amb el teixit industrial. D’una banda, els centres han de percebre les necessitats de la indústria per a conéixer els perfils
amb més demanda en el present, així com
les tendències futures. D’altra banda, la realització de pràctiques i la implementació de
la formació professional dual passa per la
relació dels centres educatius i les empreses del territori.
Línia 4.2: Enfortiment de les relacions entre el
sistema educatiu i el sector productiu.
· Impulsar meses sectorials anuals (des del Pacte)
Hi han d’assistir tant empreses del sector com els
responsables dels cicles formatius implicats, i s’han
de programar poc abans del període d’inscripció
d’alumnes als cicles formatius. El Pacte no sols ha
d’organitzar les meses, sinó que també ha de ser el
responsable de publicitar-les i donar-les a conéixer
a través de la premsa i les xarxes socials. Els objectius que han de tindre són els següents:
- Donar publicitat a les titulacions impartides, tant
a les empreses com als usuaris potencials.

Línies estratègiques
Línia 4.1. Millora de la formació professional en
el territori de referència.
· Creació i posterior coordinació del Consell de la
Formació Professional del Pacte Maestrat Litoral.
Consell en el qual han de participar els actors següents: tècnics del Pacte (com a organitzadors i dinamitzadors de les reunions), equips directius dels

- Fomentar la relació de les empreses amb els responsables dels cicles formatius concrets. Important per a diversiﬁcar les empreses interessades
a tindre estudiants de pràctiques.
- Recaptar informació per a decidir els canvis de
titulacions.
- Donar a conéixer a la societat que els cicles de
formació professional i les empreses estan rela67
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cionades; és a dir, que les titulacions impartides
tenen una inserció laboral alta.
· Organitzar jornades en els instituts que imparteixen
l’ESO, perquè el teixit industrial es done a conéixer entre els estudiants. L’objectiu és orientar els estudiants
cap als sectors econòmics més actius.
· Afavorir la formació contínua dels empleats d’una
empresa (o d’un sector concret) en centres de formació professional.
· S’han d’establir contactes amb LABORA per a poder aproﬁtar el Centre Integrat Públic de Formació
Professional de Benicarló i així impartir formació a
treballadors en actiu, i utilitzar la formació com a
palanca tant per a millorar l’ocupació que hi ha com
per a generar-ne ex novo.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del model
productiu de sectors existents i el suport a noves
activitats especialment de més valor afegit, en el
context del desenvolupament local.
En ser el desenvolupament i el creixement econòmic un gran motor de generació d’ocupació, dur a
terme accions que milloren la competitivitat (tant
de les activitats existents com d’altres de noves
que puguen sorgir i que aporten més valor afegit)
és un pilar fonamental en qualsevol estratègia per
al foment de l’ocupació.
Considerant que els motors econòmics del territori
del Pacte són el sector químic, l’agricultura, el turisme, l’empresa del moble i l’empresa auxiliar (en
l’àmbit electromecànic), a continuació s’exposen
les línies estratègiques principals per a aconseguir
el tan volgut enfortiment de la competitivitat.
Línies estratègiques
· Col·laborar amb el teixit industrial per a afavorir
l’equilibri mediambiental i territorial.
El pacte ha de fomentar entre els contactes empresarials les noves tendències que hi ha en el teixit empresarial provincial, autonòmic i estatal. En
el territori del Pacte les empreses més grans solen
disposar de protocols d’actuació més o menys reeixits, però les empreses mitjanes i xicotetes no veuen
traslladable a les estructures els exemples de les
empreses grans alhora que tendeixen a considerar
l’aplicació d’eixa mena de mesures exclusivament
com una despesa però no com una oportunitat per a
donar valor afegit a l’empresa. Per tant, la labor didàctica s’ha de centrar a trobar empreses menudes
o mitjanes en l’experiència de les quals es puguen
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reﬂectir les empreses de la zona.
· Dur a terme accions per a consolidar els sectors
econòmics principals que hi ha.
Abans de la situació que ha provocat la COVID-19
bona part dels sectors productius han demanat reforçar la formació de professionals, ja que era el punt
crític per a créixer i impulsar la R+D+I. No obstant
això, després de la pandèmia, la situació econòmica,
la gestió dels mercats i la situació sociocultural han
canviat de manera radical. Per això només es poden
intuir certes tendències i serà necessari reforçar la
funció de prospecció per a conéixer de primera mà
els problemes, ja que una de les tendències que de
manera general més força pren és la intervenció
de les diferents administracions públiques en l’economia. Perquè la intervenció no resulte contraproduent, l’administració ha de ser capaç de recaptar
i analitzar la major quantitat d’informació possible.
En qualsevol cas, les línies d’actuació principals (en
relació a les activitats econòmiques més rellevants
en el Pacte) serien:
- Impulsar la creació d’un clúster del sector químic
En la zona hi ha un grup de nou deu empreses
químiques, però que representen una gran part
del mercat laboral (ja que la grandària que tenen és signiﬁcativa i en depenen moltes altres
empreses de serveis auxiliars). Un grup d’empreses que, junt amb la introducció de certiﬁcats
de professionalitat de nivells 1, 2 i 3 (germen de
la incorporació de la formació professional de la
família de química) en el CIPFP Benicarló, han
de conformar les bases per a crear un clúster
químic. És a dir, si a l’existència d’empreses importants sumem la facilitat d’obtindre mà d’obra
qualiﬁcada (perquè hi ha formació especíﬁca), es
pot convertir el territori en un pol d’atracció d’empreses del sector. Una tipologia d’empreses que
resulta molt atractiva per al territori, ja que necessiten una inversió molt potent en les plantes
de producció, per la qual cosa la deslocalització
de l’activitat és limitada i les ocupacions creades
són estables i de qualitat (tant en la pròpia producció com en tècnics comercials internacionals
o en les empreses auxiliars de manteniment).
- Impulsar el sector agrícola.
Encara que, com ja s’ha indicat, en el territori del
pacte hi ha dos zones molt diferenciades quant al
tipus de negoci i l’impacte econòmic, creiem que
hi ha línies d’actuació comunes:

· Impulsar la creació d’indústries de transformació de productes agroalimentaris.
En la zona només hi ha una empresa important de conserves i salaons de peix, i no n’hi
ha cap que tinga rellevància econòmica en la
transformació de productes del camp. És per
això que, segons la zona, el Pacte ha d’impulsar la creació d’empreses de transformació de
productes alimentaris:
En la zona només hi ha una empresa important de conserves i salaons de peix, i no n’hi
ha cap que tinga rellevància econòmica en la
transformació de productes del camp. És per
això que, segons la zona, el Pacte ha d’impulsar la creació d’empreses de transformació de
productes alimentaris:
- En la zona litoral, dedicada a l’horticultura i
els cítrics, les empreses interessants serien
les empreses conserveres, de sucs i de processaments.
- En la zona interior, que cultiva productes
de secà (principalment olivera i ametler),
el desenvolupament de la indústria no sols
s’ha de centrar a fer oli sinó que hauria de
pivotar també cap als productes de bellesa i
el processament de l’ametla.
El Pacte ha de ser capaç de centrar les actuacions a detectar els problemes que impedeixen la
creació de la mena d’empreses dita, i buscar les
línies de ﬁnançament públic i privat necessari.
· Fomentar l’agricultura ecològica.
L’agricultura de la zona fa temps que treballa, i
amb molt d’èxit, a promocionar la qualitat dels
productes agrícoles (en són dos exemples clars
la carxofa de Benicarló i l’oli d’oliveres mil·lenàries). El pas natural següent és la deriva cap a
l’agricultura ecològica i de qualitat.
· Impulsar projectes d’agroturisme.
En la zona hi ha experiències interessants de
turisme experiencial relacionat amb l’agricultura i la pesca. Per tant, el Pacte ha de ser el
transmissor de les experiències, sobretot a
l’interior del territori per a crear activitats econòmiques complementàries per a l’agricultura
de secà.

turística potent, desenvolupada i molt avançada,
sobretot centrada a Peníscola i Alcossebre i en
menor mesura Vinaròs i Benicarló; d’altra banda,
els municipis d’interior amb un turisme poc desenvolupat i molt poc explotat.
La situació post COVID-19 deixa en el turisme
moltes incerteses i poques certeses pel que fa a
com serà en els pròxims anys i com serà l’eixida
de la crisi mundial. Les certeses són: en primer
lloc, en la zona litoral (on hi ha imatges de marca
turística potents) es disposa d’un teixit empresarial expert, vertebrat al voltant d’associacions
importants (tant d’empresaris hotelers com de
restauració i de bars i cafeteries); en segon lloc,
les administracions locals i provincials disposen
d’estructures i tècnics especialistes de primer
nivell; i en tercer i últim lloc, tot pareix indicar
que la demanda turística en el futur immediat es
concentrarà en un turisme menys massiﬁcat així
com en el client estatal. Per tant, les línies estratègiques s’han de centrar en:
· El pacte ha d’actuar com a facilitador de contactes i com a catalitzador de sinergies entre els diferents espais turístics, així com entre els pobles
de l’interior i de costa.
· Fomentar la creació de productes turístics als
pobles d’interior, tant per a afavorir les localitats d’interior com per a diversiﬁcar l’oferta
de «sol i platja» dels empresaris turístics del
litoral. Per a fomentar la creació dels productes turístics esmentats el Pacte ha d’organitzar
meses de treball en els municipis d’interior i
donar a conéixer les diferents possibilitats que
hi ha. Hi haurien d’assistir els empresaris i la
ciutadania local, les empreses de turisme amb
experiència en el sector i representants de les
associacions d’empreses turístiques. Una activitat que ja es va valorar abans de la COVID-19,
ja que es veia com un al·licient important per
a atraure el client espanyol i europeu, i també
era assenyalat com un element afavoridor de
la desestacionalització del sector (en permetre ampliar la temporada turística). Per tant,
afavorir la creació d’empreses turístiques en
els municipis d’interior no sols podria ajudar a
dinamitzar el turisme a curt termini, sinó que
també pot col·laborar a generar més valor afegit a mitjà i llarg termini.

- Impulsar el sector turístic.
- Impulsar les empreses auxiliars.
En el nostre territori hi ha dos zones totalment
diferents quant al desenvolupament del sector
turístic: d’una banda, el litoral, amb una activitat

Les empreses auxiliars en electricitat i electrònica, informàtica i serveis, resulten clau per al
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desenvolupament dels altres sectors. A més,
ofereixen una ocupació de qualitat, afavoreixen
la creació de xicotetes empreses i la retenció
de talent en el territori. Després de les experiències fetes en els diferents projectes OBSEDI,
la millor actuació per a impulsar les empreses
auxiliars és la de promoure la formació especialitzada en centres de formació professional
reglada i per a l’ocupació. És per això que el
Pacte, mitjançant les meses de treball, ha de
continuar afavorint les relacions entre les empreses i els centres de formació, donar publicitat de l’oferta educativa entre la ciutadania i
fomentar la relació entre el teixit industrial i els
centres educatius (des de l’ESO ﬁns als centres
de formació professional).
· Comerç local i de proximitat
El comerç local en el territori del Pacte ja es
trobava en una situació difícil abans del conﬁnament pel coronavirus. El comerç tradicional
històricament ha sigut poc procliu a associar-se
i, per tant, té poca inﬂuència en el territori i no
utilitza les possibles sinergies que podrien crear-se; d’altra banda, en general s’ha modernitzat molt poc, tant en instal·lacions com en model de comerç, i tampoc compta amb presència
activa en internet i en les xarxes socials. Tenint
en compte tot això, les línies estratègiques principals haurien de ser:
- Promoció de l’associacionisme.
Camp en el qual el projecte OBSEDI ja ha tingut
alguna experiència, en posar en contacte l’Associació d’Empresaris Alcalà-Alcossebre amb la Unió
Comerç de Benicarló per a compartir experiències
i millorar les seues actuacions. Per tant, el Pacte ha
de continuar assessorant les àrees de comerç dels
diferents municipis per a millorar l’organització de
les associacions de comerç.

- Impartir formació en comerç electrònic.
En general, les característiques del comerç local
són: xicotet, poca presència de franquícies i poc
desenvolupament en el comerç digital. Per tant, i
seguint les experiències que aporten els projectes OBSEDI, s’ha d’aprofundir en la formació «a
la carta» en alfabetització informàtica, en xarxes
socials i en comerç electrònic. L’expressió «a la
carta» suposa fer els cursos en horaris compatibles amb l’obertura dels comerços, ja que la majoria de comerços ocupa una, dos o tres persones
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i, per tant, els horaris i la duració de la formació
ha de ser compatible amb l’atenció al públic.
- Impulsar la creació d’una plataforma de comerç
en línia comuna per a tots els municipis.
Això optimitzaria la utilització de recursos, ja que
permetria generar economies d’escala si s’uneixen els comerços i mercats municipals.
- Crear i difondre un catàleg de negocis en situació
de cessament d’activitat. Un catàleg que és encara
més interessant en municipis menuts, amb la ﬁnalitat de no perdre el ja escàs teixit comercial. La
ﬁnalitat de l’acció seria posar en contacte comerciants que cessen l’activitat (bé per jubilació sense
relleu o per altres causes) amb possibles persones
interessades a optar al traspàs, lloguer o altres
fórmules que es consideren, generant al seu torn
un clima de conﬁança entre els diferents actors.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones.
Per a reduir la bretxa de gènere que hi ha en el
mercat laboral s’ha d’actuar de manera transversal; per això el Pacte pot ser una eina important.
La bretxa és una problemàtica que ja fa temps que
aborden les autoritats municipals des de diferents
àrees (serveis socials i promoció econòmica, etc.).
Atesa la seua naturalesa supramunicipal, el Pacte
pot col·laborar a alinear objectius i accions entre
els diferents consistoris, ja que, com ja hem expressat, el mercat laboral del Maestrat Litoral té
molta mobilitat intermunicipal.
Línies estratègiques
· Generar fòrums de trobada entre els serveis dels
diferents municipis integrants del Pacte.
El mercat laboral en el nostre territori té com a característica principal la mobilitat intermunicipal;
és per això que qualsevol acció per a millorar la
igualtat de gènere en el treball s’ha d’alinear entre
tots els municipis per a així poder incrementar-ne
l’efectivitat. És a dir, si volem, per exemple, dur a
terme una formació per a afavorir la inclusió de la
dona en el sector turístic i només promovem la formació per a habitants de municipis amb un sector
molt fort (com ara Peníscola o Alcossebre), la integració laboral de la dona quedarà molt limitada:
d’una banda, el sector no tindrà prou candidates,
i de l’altra impedirà les dones d’altres municipis
optar a les ocupacions. En conseqüència, les polítiques de transversalitat s’han de preveure de manera integral en tot el territori.

· Creació i posada en marxa de formacions que
demanen les empreses, especíﬁques per a dones.
Dos sectors molt importants en la nostra economia, el turisme i l’agricultura, són grans ﬁlons
d’ocupació femenina, però també generalment
són ocupacions de baixa qualitat a causa de l’alta estacionalitat i a la baixa remuneració. Això fa
que s’incremente la bretxa salarial entre homes i
dones, per la qual cosa en sectors amb una alta
ocupació femenina s’ha de fomentar la formació
perquè les dones accedisquen a ocupacions de
qualitat més bona.
· Organitzar jornades de promoció de «Dones i
Economia».
Un dels objectius generals del Pacte ha de ser donar
a conéixer l’activitat econòmica a la societat i, en el
cas de donar a conéixer el paper de la dona en el
sector empresarial encara s’ha de fer una labor més
important. Així, l’objectiu del Pacte ha de ser donar
a conéixer a l’alumnat dels instituts i centres de formació professional en general, i a les alumnes en
particular, el paper que duen a terme les dones que
exerceixen labors executives o tècniques en el món
empresarial i de l’administració pública.
· Recaptar informació per a dotar les empreses i
les administracions d’instruments de decisió més
bons en matèria de conciliació i accés de les dones a l’ocupació.
En un territori com el nostre, on l’atracció i retenció de talent és una deﬁciència important, prescindir de la mitat de la força laboral és un luxe
que no podem permetre’ns. Per això és obligació
del Pacte obtindre informació de les empreses per
a solucionar els problemes de conciliació laboral
i les barreres d’accés a l’ocupació de les dones,
i compartir-la entre les mateixes empreses, les
administracions i la societat en general amb la
ﬁnalitat de generar dinàmiques i polítiques que
col·laboren a reduir el problema.
· Detectar les situacions en què, a la pertinença
a algun col·lectiu desfavorit, s’aﬁg el fet de ser
dona, i actuar-hi.
El nostre teixit empresarial té espais d’alta contractació femenina immigrant (principalment turisme i agricultura), però també hi ha una alta
ocupabilitat informal en el camp dels autòctons.
Enguany, s’ha donat un cas molt signiﬁcatiu: dones immigrants disposades a formar-se (mitjançant certiﬁcats de professionalitat que imparteix el CIPFP Benicarló) en la cura de persones

a domicili i en centres geriàtrics no han pogut
accedir-hi per no disposar del nivell de competències clau necessari. Això es va deure a dos
factors: d’una banda, la falta d’agilitat de LABORA FORMACIÓ en la disposició de seus per a fer
els exàmens corresponents (les persones aspirants s’han de desplaçar a Castelló de la Plana);
d’altra banda, no disposar de les classes preparatòries com a recurs permanent en la zona. En
conclusió, LABORA FORMACIÓ hauria de repensar les baremacions de les escoles taller i donar
facilitats als diferents col·lectius (i a les dones
en particular) per a poder aconseguir els certiﬁcats de nivell 2. Tot això perquè les dones en les
situacions exposades normalment o bé treballen
en l’economia submergida, o bé tenen persones
a càrrec (la qual cosa diﬁculta l’assistència a
classes o exàmens fora de la localitat).
OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics.
Objectiu que va ser un dels primers que es van
arreplegar en el document del diagnòstic territorial de l’any 2017. Des de llavors s’han millorat
aspectes com l’augment de les freqüències dels
trens de rodalia de RENFE, la qual cosa ha permés augmentar notablement la mobilitat laboral
i d’estudiants entre la zona nord i la capital de la
Plana, o com la gratuïtat de l’AP-7, que millora la
competitivitat de les nostres empreses. Però queda encara molt de camí per recórrer, ja que la situació geogràﬁca del Maestrat Litoral al nord de la
província de Castelló i al sud de la de Tarragona
implica una problemàtica molt especíﬁca (es pot
veure el document «Aïllament geogràﬁc»).
Línies estratègiques
• Organitzar associacions en diferents àmbits
(de centres d’educatius i de formació, d’àrees de
salut, de serveis jurídics, etc.) per a donar a conéixer de manera conjunta les diﬁcultats d’aplicació de la normativa autonòmica. Això ocorre en
el territori del Pacte sobretot en matèria de contractació d’empleats públics, lesionant a vegades
de manera greu l’acció de serveis públics com
l’educatiu, el sanitari, i el judicial/administratiu.
• Representar el nexe d’unió entre el teixit industrial i les administracions.
Punt en el qual la situació que ha generat la
COVID-19 va impedir fer una reunió entre empresaris i l’Ajuntament de Benicarló per a confeccionar el Pla Director d’Inversions en Infra71
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estructures Industrials. Per tant, el pacte és
un instrument fonamental per a relacionar les
empreses i les administracions amb la finalitat
d’optimitzar les inversions tant públiques com
privades. Això encara és més important després
de la COVID-19, ja que la intervenció i inversió
pública en l’economia serà més gran amb la finalitat d’estimular el creixement.
B/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
La falta de cultura de l’associacionisme a la nostra
comarca és històrica. Encara que n’hi ha hagut molts
intents, tant públics com privats, les associacions
moren al cap de poc de temps de nàixer o el funcionament acaba sent molt limitat.
En el camp empresarial no hi ha associacions més
enllà de les unions de comerços en les poblacions
més importants, i en associacions de restauració,
bars i cafeteries. Esment a banda mereix el sector turístic amb l’associació AGRETUR (Associació
d’Empresaris Turístics de Peníscola) i l’Associació
d’Empresaris d’Alcalà-Alcossebre.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial i
xarxes internes.
Com indica Hermosilla (2019, op. cit.), l’existència
de xarxes territorials es converteix en un element
clau per a convertir un espai en un territori innovador, «alhora que genera compenetració entre el
teixit empresarial i la vida social». Una compenetració que ha de derivar en acords entre els diferents agents territorials (siguen públics o privats)
per a respondre de manera més eﬁcient als interessos comuns.
La importància de les xarxes intermunicipals en
un territori com el nostre és encara més gran
perquè, encara que el Pacte Maestrat Litoral representa 72.476 habitants (INE 2018), els municipis sempre han actuat de manera independent i
ﬁns i tot enfrontant-se els uns als altres. Una circumstància que ha debilitat de manera crítica les
postures comunes enfront de les administracions
autonòmiques i estatals. D’altra banda, el teixit industrial i el mercat laboral sempre s’ha considerat
comarcalment per part dels actors principals.
Línies estratègiques

Quant a la col·laboració entre les administracions
locals, històricament la situació és semblant, ja que
ﬁns a l’aparició del Pacte Maestrat Litoral no hi havia
més que relacions puntuals (ací cal destacar la unió
dels municipis de Benicarló i Vinaròs per a gestionar de manera conjunta el projecte EDUSI). Després
d’haver fet entrevistes i haver assistit a diferents reunions, la conclusió que s’extrau és que la falta de direcció professionalitzada que impulse l’organització,
i no tindre clars els objectius de les associacions i/o
unions en llasta de manera crítica el funcionament i
desenvolupament.
Des del projecte OBSEDI s’han intentat pal·liar deﬁciències esmentades amb resultats que podríem
qualiﬁcar d’esperançadors. Ara bé, el problema se
centra en la situació d’eventualitat laboral dels professionals que desenvolupen el seu treball en el
Pacte, amb la qual cosa l’escassa continuïtat dels
equips n’afecta negativament l’actuació.
El Pacte Maestrat Litoral el componen els set municipis (tant responsables polítics com tècnics), la
Universitat Jaume I (a través de l’IIDL) i els sindicats
UGT i CCOO, i resta deserta la representació de l’empresariat. Per tant, el Pacte, pel caràcter transversal,
és una bona base per a fomentar la creació i dinamització de xarxes internes i externes en el territori.
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• Dinamitzar l’Associació d’Empresaris del Maestrat Litoral.
Durant l’OBSEDI 2019 (amb ﬁnançament del programa EMPACE 2019) ja es va començar a reunir
empresaris amb l’objectiu de fundar una associació (es pot veure l’Acta fundacional empresaris
Maestrat Litoral), encara que l’actuació es va veure truncada per la situació generada per la pandèmia del coronavirus. A causa de males experiències anteriors, els empresaris necessiten que es
col·labore amb ells, per a guiar i dinamitzar les
reunions ﬁns que l’associació funcione; quan l’associació estiga en marxa, el Pacte disposarà d’una
posició privilegiada per a ser l’intermediari entre
els empresaris i l’administració.
• Propiciar la fundació del Consell Escolar Comarcal de Centres de Formació Professional.
La COVID-19 va impedir fer una primera reunió
(prevista per al 24 de març del 2020), però en les
reunions preparatòries de la trobada de centres
de formació professional ja es van consensuar
els principals punts de treball (vegeu el document
Diagnòstic FP). Per tant, el Pacte hi ha d’aprofundir, ja que no sols ajudarà a millorar la formació
professional sinó que també millorarà la relació
entre els centres formatius i les empreses, la qual
cosa ajudarà a millorar la inscripció d’alumnes, la

idoneïtat de titulacions impartides i la implantació
de la formació professional dual.
• Coordinar i optimitzar els recursos d’orientació
laboral.
En el projecte OBSEDI 2019 s’ha creat un catàleg
de recursos, i s’han establit les bases per a compartir informació amb la ﬁnalitat d’optimitzar els
recursos. Però això necessita una atenció permanent i una labor de coordinació contínua que s’ha
d’incrementar en el futur.
• Promocionar els fòrums intersectorials per a
aportar informació holística a les administracions
amb la ﬁnalitat de redactar plans de desenvolupament comarcal.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials externes i col·laboracions.
En les primeres edicions dels projectes EMPACE
(OBSEDI) les actuacions es van centrar en el territori, ja que la duració curta i l’encara escassa informació disponible del territori objecte d’estudi
feia impossible alçar la mirada a les relacions amb
altres territoris. Però ja en el projecte del 2019 es
van iniciar una sèrie de relacions i es va començar
a col·laborar amb xarxes i actors externs al Pacte.
Línies estratègiques
• Relacionar-se amb els altres pactes territorials.
Una relació que té una importància especial amb el
veí Pacte Castelló Nord, perquè quant al teixit econòmic i al mercat laboral estem molt entrellaçats,
i també perquè el pacte dit ha optat per una estratègia de captació de membres del Pacte Maestrat
Litoral que pot ser perjudicial per a tots dos pactes.
Que el Pacte Maestrat Litoral no dispose d’entitat
jurídica pròpia i, per tant, no genere continuïtat en
l’equip professional que el gestiona, diﬁculta en
gran manera les relacions externes.
• Col·laborar amb entitats provincials.
Durant l’any s’ha col·laborat amb el CEEI Castelló.
Això ha dotat el Pacte d’eines i col·laboradors importants per a desenvolupar la seua labor. És important, per tant, continuar generant llaços d’unió
amb totes les institucions públiques i privades, tant
provincials com autonòmiques.
• Establir una relació periòdica amb LABORA no
sols en l’àmbit de l’Espai LABORA Vinaròs sinó

també a escala provincial, per a proveir-los de la
informació necessària (per exemple, per a la confecció de graelles de certiﬁcats de professionalitat).
C/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació.
En el document base d’Avalem Territori s’indica
que «la innovació, com a capacitat de transmissió
de coneixements és un fenomen individual, mentre que com a fenomen col·lectiu l’entorn requereix
incorporar-la en els processos productius, factor essencial per a la millora de la competitivitat
de l’empresa» (Hermosilla 2019, op. cit.). I és a
més un fenomen transversal perquè combina el
component empresarial amb l’entorn econòmic i
social. Encara que moltes de les línies estratègiques exposades ja impliquen l’intercanvi de coneixements entre el món empresarial, la comunitat acadèmica, els serveis socials, el comerç i
la ciutadania en general (ocupada o desocupada),
es deﬁneixen ara ací algunes línies estratègiques
basades en la innovació territorial.
Líneas Estratégicas
· Crear una agència de col·locació per a empleats
d’alta qualiﬁcació.
Tota la xarxa de suport per a la gestió d’ofertes
d’ocupació està dedicada a la cerca d’ús de qualiﬁcació baixa o mitjana, raó per la qual les empreses
de la zona no les tenen en compte per a contractar empleats d’alta qualiﬁcació. Seria un servei de
gran importància per a fomentar l’atracció de talent, ja que col·laboraria amb les empreses per a
contactar amb els candidats més bons disposats
a viure i treballar a la zona. També animaria els
potencials demandants d’ocupació, ja que visualitzaria que el territori genera oferta d’alta qualiﬁcació (la poca visió del ﬁló de mercat laboral dit
desanima molts possibles candidats de la zona,
que es desplacen fora del territori per a exercir la
seua professió).
· Crear una xarxa de contactes que permeta crear
relacions entre les empreses niades en els vivers
d’empreses (Vinalab i Actiben, el darrer en construcció) amb el teixit empresarial «tradicional».
· Fomentar la relació entre els centres que imparteixen formació professional, centres de formació
professional i LABORA, l’empresariat, els potenci73

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ APLICADES AL PACTE MAESTRAT LITORAL

als alumnes i les administracions autonòmiques
responsables (Conselleria Educació, Cultura i Esport i LABORA formació). Uns contactes que es poden establir, segons les experiències que ja s’han
testat, en forma de:
- Meses sectorials
- Jornades de promoció en escoles i instituts
- Formació professional ad hoc per a empreses
en centres de formació
- Meses de treball de formació
- Fòrums d’ocupació
- Altres
· Serveis d’orientació en línia.
Encara que l’experiència que fem durant el conﬁnament no es pot considerar molt reeixida, hem
de continuar el servei perquè és molt positiu per
a optimitzar els recursos d’orientació. L’orientació en línia necessita més publicitat perquè els
usuaris la coneguen, i també s’ha de considerar
com una activitat complementària important per
a l’orientació laboral presencial.
· Impartir tallers conjunts d’alfabetització digital,
amb cerca d’ocupació en internet.
Durant el curs 2019-2020 es van dur a terme diversos tallers de cerca d’ocupació en la xarxa (a
continuació de la formació en alfabetització digital) que van ser molt proﬁtosos per als usuaris.
S’ha de tindre en compte que si als alumnes se’ls
imparteix un taller de cerca d’ocupació en internet
però no tenen les habilitats digitals necessàries,
l’aproﬁtament del taller és pràcticament nul. En el
futur seria interessant fer tallers de cerca d’ocupació mitjançant dispositius de telefonia mòbil, ja
que cada dia la tecnologia està més relacionada
amb la cerca activa d’ocupació.
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· Utilitzar les eines de comunicació del Pacte per a
extraure informació del mercat laboral.
En l’últim projecte OBSEDI es van fer, tant en època pre-COVID com en post-COVID, enquestes de
diferent tipus en xarxes socials, i resulten útils per
a saber l’opinió dels integrants del mercat laboral de manera ràpida i fàcil. Un aspecte en el qual
el pacte ha d’aprofundir en les relacions amb les
àrees de comunicació dels diferents municipis,
amb la de LABORA i d’altres entitats per a poder
utilitzar les seues bases de dades i els usuaris de
xarxes socials, i augmentar així les grandàries
de les mostres i obtindre una informació de més
bona qualitat.
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTS ANNEXOS.
Hermosilla, J. (2019): «Avalem Territori: Estratègies d’ocupació aplicades al territori»,
en Estratègies territorials i ocupació valenciana, p. 19-25. http://www.labora.gva.es/
documents/166000883/166682984/estrategias+Territorials+i+Ocupació+Valenciana.pdf/0ae139ea-6f1b-4472-877a-ced315a094be
Documents OBSEDI, carpeta de documents:
https://bit.ly/estrategiaspml
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Diagnòstic FP
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ EN
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INTRODUCCIÓ
La planiﬁcació d’una estratègia és una manera
proactiva i sistemàtica d’enfrontar-se al futur a
curt termini. L’objectiu és reduir la incertesa en la
presa de decisions, mitjançant una anàlisi detallada dels elements, d’una realitat particular per a
descobrir les interrelacions i actuar amb criteris
més ben deﬁnits.
El present document constitueix una actuació futura en els municipis i sectors dels quals està compost el Pacte. Els continguts presenten els resultats de la part més laboriosa en l’elaboració d’un
document estratègic: el disseny de la investigació,
la recopilació d’informació i dades, l’elaboració i el
tractament, i l’anàlisi posterior. Totes labors que
constitueixen els treballs preliminars que permeten que, posteriorment, es formule un diagnòstic de
l’objecte primordial que és la conﬁguració i l’acció
de les estructures de referència en matèria d’ocupació, innovació i emprenedoria de la zona.
La planiﬁcació d’estratègiques en l’Administració
Pública han sigut una gestió relativament recent.
Tan sols durant les darreres dos dècades s’ha anat
entenent que les problemàtiques associada al mercat de treball és la suma sinergies de les persones i
institucions que el componen, mentre que la planiﬁcació i gestió amb visió estratègica són necessàries
per a millorar la qualitat de vida de la societat.
El personal professional del desenvolupament
local pren consciència de la necessitat d’estendre l’aplicació de principis estratègics a la pràctica. I entre altres motius, al fet que l’estratègia

es percep com un instrument d’ajuda a la pròpia
gestió i de conscienciació de les autores i autors
locals amb la involucració sobre la problemàtica
del mercat de treball local i la capacitat que tenend’inﬂuir a millorar-lo.
Una estratègia no ha de ser un element complex,
soﬁsticat o inﬂexible, sinó un procés que permeta comprendre la situació de mobilitzar esforços i
recursos de la manera més apropiada per a afrontar els problemes i aproﬁtar les oportunitats que
el mercat brinda depenent de l’entorn geogràﬁc.
Llavors ens preguntarem què signiﬁca planiﬁcar.
Planiﬁcar signiﬁca seleccionar entre diferents
possibilitats que s’obrin per al futur tenint en
compte els objectius que es persegueixen, el nivell de probabilitat d’aconseguir-los i el valor ﬁnal
de cada opció i, segons la selecció feta, assegurar
la implementació posterior mitjançant la provisió
dels recursos necessaris per al cas.
La ﬁnalitat de la planiﬁcació és elaborar un document estratègic que permeta, mitjançant l’aplicació d’una metodologia, formular un diagnòstic del
problema i una proposta estratègica que determine les prioritats estratègiques i la seua justiﬁcació.
Totes les polítiques d’ocupació haurien de preveure
objectius especíﬁcs dels quals es deriven mesures
concretes que puguen relacionar-se de manera lògica, directa i motivada amb les directrius següents:
• Incrementar la població activa i la taxa d’ocupació.
• Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius amb més
diﬁcultats.
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•
•
•
•

Millorar la competència professional.
Incrementar la qualitat de l’ocupació.
Facilitar l’accés a la primera ocupació.
Promoure la inclusió i la cohesió.

1. EL CONTEXT LEGISLATIU DELS SERVEIS
D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Els serveis locals d’ocupació poden analitzar-se
des de diverses perspectives. Una és la que en
condiciona el marc jurídic i, particularment, la legislació sobre l’ocupació i la Llei de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local i l’altra pot
enfocar-se l’anàlisi des de la perspectiva que proporciona l’Estratègia Europea d’Ocupació i l’experiència del paper municipal als països amb mercats de treball més equilibrats, per descomptat,
des de la qual enquadra la situació dramàtica del
mercat laboral espanyol i, sobretot, la de les persones desocupades més vulnerables que corren
el risc més gran.
L’article 35 de la Constitució Espanyola reconeix a
tots els espanyols «el deure de treballar i el dret
al treball, a la lliure elecció de professió o oﬁci, a la
promoció a través del treball i a una remuneració
suﬁcient per a satisfer les necessitats pròpies i les
de la seua família, sense que en cap cas puga ferse discriminació per raó de sexe».
L’article 40 estableix que «els poders públics (i
això inclou lògicament els ajuntaments) han de
promoure les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de
la renda regional i personal més equitativa, en el
marc d’una política d’estabilitat econòmica i, de
manera especial, han de fer una política orientada
a la plena ocupació», i, així mateix, «fomentar una
política que garantisca la formació i readaptació
professionals».
La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació,
considera com a objectius de la política d’ocupació «mantindre la unitat del mercat de treball […]
tenint en compte les característiques especíﬁques
i diverses dels diferents territoris i promovent la
correcció dels desequilibris territorials i socials»
i «proporcionar serveis individualitzats a la població activa dirigits a facilitar la incorporació,
permanència i progrés en el mercat laboral, així
com a les empreses per a contribuir a la millora
de la competitivitat». En l’article 4 indica que tota
la política d’ocupació ha de considerar la «dimen80

sió local» per a adequar-la a les característiques i
oportunitats del territori.
Sovint se sent més que es consideren els municipis «mercats d’ocupació inclusius i sostenibles».
Les «polítiques actives d’ocupació»estan deﬁnides en l’article 36 de la Llei 56/2003 com «el conjunt de serveis i programes d’orientació, ocupació
i formació professional per a l’ocupació en l’àmbit
laboral dirigides a millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, per compte d’altri o propi, de les
persones desocupades, al manteniment de l’ocupació i a la promoció professional de les persones
ocupades i al foment de l’esperit empresarial i de
l’economia social».
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
(LRSAL), de 30 desembre del 2013, fa necessària
aclarir les competències municipals en matèria
d’ocupació, ja que ni la legislació de l’Estat ni la de
la comunitat autònoma atribueixen a l’Administració Local competències en la matèria, i les dites
administracions no les han delegades tampoc. La
LRSAL simpliﬁca les competències municipals i
estableix els mecanismes per a garantir la prestació de serveis públics locals i la seua sostenibilitat
econòmica, amb els principis d’estabilitat pressupostària i suﬁciència ﬁnancera.
També podríem destacar diferents acords i normes estatals i internacionals com:
• Carta Europea d’Autonomia Local (1985), en
aplicació del principi de subsidiarietat o proximitat.
• Llibre blanc de Delors (1993), quant a la descentralització del mercat de treball. Pla estratègic
d’ocupació, emprenedoria i formació de la ciutat
de València 2017-2020 41 (pàg. 35)
• Carta d’Aalborg (1994), respecte del desenvolupament sostenible i l’autogestió local.
• Carta de Bonn (1998), quant a la major descentralització per a posar en marxa de l’Acció Local
per l’Ocupació.
• Tractat de Lisboa (2000), en el tractament de
l’autonomia local, subsidiarietat, diversitat cultural i cohesió territorial.
• Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament europeu, al Comité Econòmic i Social i al
Comité de les Regions sobre l’enfortiment de la
dimensió local de l’estratègia europea d’ocupació COM (2001) 629 ﬁnal.
• Carta de Vitòria (2004), en matèria de ﬁnançament i competència local.

• Carta de Leipzig (2007), respecte del desenvolupament urbà, les polítiques integrades i sostenibilitat.
• Cimera de governs locals 2010 en matèria de
ﬁnançament i compliment del principi de subsidiarietat.
• Declaració del Fòrum de Ciutats per l’Ocupació
(2009), quant a l’enfortiment de la dimensió local i la nova relació entre actors i actores de les
polítiques de millora de l’ocupabilitat.

2. DIAGNÒSTIC PER A ELABORAR
L’ESTRATÈGIA.
En el procés d’elaboració d’un document estratègic hi ha dos moments:
• 1ª acció. Elaboració d’un diagnòstic comparatiu.
• 2ª acció. Recopilació i anàlisi de la informació.

Figura 1. Pacte d’ocupació de la Plana Alta Nord.

La posada en funcionament de l’aeroport de Castelló, situat entre Benlloc i Vilanova d’Alcolea ha
obert un ventall d’oportunitats de futur en el sector del turisme i també l’àmbit del desenvolupament del territori.

2.1. Elaboració d’un diagnòstic comparatiu.
2.2. Recopilació i anàlisi de la informació.
El Pacte pel Desenvolupament Local i l’Ocupació
Plana Alta Nord es va constituir al setembre del
2016 i l’integren els municipis següents: Benicàssim, Benlloc, Cabanes, les Coves de Vinromà,
Orpesa, la Serra d’en Galceran, la Torre d’en
Doménec, Torreblanca, la Vall d’Alba, Vilanova
d’Alcolea i les organitzacions sindicals CCOO-PV
i UGT. Un suport important per al Pacte és l’Aeroport de Castelló (AEROCAS) i la UJI (Institut
Interuniversitari de Desenvolupament Local).
Els deu municipis emmarquen la part nord de la
comarca de la Plana Alta i en el conjunt ocupen
610,41 km², hi habiten 43.157 persones.
Podem diferenciar dos territoris amb característiques físiques ben diferents, d’una banda es troba la franja litoral dels municipis de Benicàssim,
Orpesa, Torreblanca i part de Cabanes, on predomina el sector turístic, i la franja interior amb els
municipis de Benlloc, la Serra d’en Galceran, la
Vall d’Alba, la Torre d’en Doménec, Cabanes, Vilanova d’Alcolea i la incorporació fa pocdel municipi
de les Coves de Vinromà, on els sectors predominants són l’agrari i el ramader, encara que amb
la incorporació de la CV-10 ha convertit la zona
en periurbana, amb una presència creixent dels
sectors industrial i de serveis.

L’anàlisi i la recopilació de la informació les dividirem en tres: la part d’anàlisi territorial, la part
d’anàlisi laboral i, ﬁnalment, l’anàlisi integrada.
2.2.1 Anàlisi territorial
Segons la taula 1, la Plana Alta Nord té una densitat de població de 70,7 h/km² dada que suposa
una reducció respecte al 2010. L’anàlisi de la taula
ens detalla que els dos municipis més poblats són
Benicàssim i Orpesa, situats en la franja litoral. I
els de densitat més baixa són les Coves de Vinromà, la Serra d’en Galceran i Vilanova d’Alcolea,
que estan per davall del 15 h/km², municipis situats en la franja interior.
Quant a la població, segons la mena de nucli (Figura 2) destacaríem el municipi de la Vall d’Alba
en tractar-se del 27% de la població del municipi
que viu en una zona disseminada. Només el 4,4%
de la població de la Plana Alta Nord viu en zones
disseminades fet que ens porta a la conclusió que
la majoria dels residents s’estima més viure en
els nuclis de les poblacions.
Si analitzem l’evolució demogràﬁca de la població de la Plana Alta Nord (Taula 2) mostra una
pèrdua marcada de població des del 2010 amb
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Densitat de població

Benicàssim

Benlloc

Cabanes

2010

504,39

27,14

23,47

2016

497,49

25,16

2018

500,2

23,8

2019

503,39

23,73

Les Coves
de Vinromà

Orpesa

La Serra d’en La Torre d’en Torreblanca La Vall
Galceran
Doménec
d’Alba

Vilanova
d’Alcolea

Plana
Alta Nord

10,2

75,35

14,93

408,26

12,59

77,53

193,57

55,82

22,53

13,7

349,9

12,43

66,55

181,19

53,08

8,7

70,71

21,95

13,35

334,2

12,48

59,96

183,3

53,24

8,41

69,95

22,47

13,36

343,52

11,9

56,42

185,56

53,04

8,53

70,7

Taula 1. Densitat de la població. Font: Elaboració pròpia i Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

una població de 45.999 habitants a 43.157 en el
2019 i amb una mínima establida en el 2018 de
42.699 habitants.
A escala municipal podem destacar el municipi
de Benicàssim com el més poblat –supera els deu
mil habitants–, seguit d’Orpesa i Torreblanca, on
es concentra quasi el 80% de la població de l’àrea.
També observem que la població menys poblada
és la Torre d’en Doménec, que no supera els 250
habitants, seguida de Vilanova d’Alcolea,que supera els 700 habitants en el 2010.
Segons la nacionalitat (Figura 4) de la població
l’evolució permet apreciar com el nombre de residents estrangers ha descendit, fet que suposa una
pèrdua de pes dels residents estrangers respecte
als espanyols d’un 28% que representaven en el
2010 a 20,33% en el 2019. És Orpesa el municipi
amb més residents estrangers.
Quant al nombre d’empreses (Figura 5) inscrites a
la Seguretat Social, amb dades actualitzadesen el

2019, hauríem de destacar que el sector serveis
és el més predominant en els municipis del pacte,
i és Benicàssim el municipi amb més empreses
inscrites en la Seguretat Social seguit d’Orpesa.
Segons la Figura 6, els municipis d’interior són
més zones rurals i concentren el major nombre
d’explotacions agràries, sobretot Cabanes i la Vall
d’Alba. Es tracta d’explotacions agràries de dimensions moderades i que exploten sobretot nuclis familiars.
Podríem destacar segons la superfície de cultiu
de la Plana Alta que el cultiu principal són els fruiters, hi destaquen el cultiu de l’ametler, seguit de
l’olivera i no els cítrics, els quals són més comuns
en la franja litoral, com ara a Orpesa, Benicàssim
i Torreblanca.
Quanta al cultiu de les hortalisses, són Cabanes i
Torreblanca els municipis que tenen més superfície dedicada al cultiu; hi destaca el meló d’alger i
la carxofa.

Figura 2. Tipus de nucli. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.

Població 2019

NUCLIS
DISSEMINATS
TOTAL

Benicàssim

18018

Benlloc

Cabanes

Les Coves
de Vinromà

1003

2717

1622

Orpesa

La Serra d’en La Torre d’en Torreblanca La Vall
Galceran
Doménec
d’Alba

8967

731

174

30

241

201

109

245

18192

1033

2958

1823

9076

976

82

Plana
Alta Nord

568

41246

180

5386
142

753

16

1911

180

5528

2807

584

43157

Taula 2. Població per municipis, 2019. Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

2054

Vilanova
d’Alcolea

Figura 3. Evolució de la població per municipis (2010-2019).

Figura 4. Nacionalitat de la població.

Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

Figura 5. Empreses inscrites en la Seguretat Social.

Figura 6. Cultiu d’hortalisses.

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.

El turisme que hi ha està dividit en dos tipus
ben deﬁnits. Com a recurs turístic destaquen les
platges amb distinció de bandera blava, com les
cinc que hi ha a Benicàssim, quatre a Orpesa i
una a Torreblanca.També destacaríem les festes
d’interés turístic de Benicàssim, Cabanes, Orpesa,
Torreblanca i Vilanova d’Alcolea.

buïts el 80% en la franja litoral i el 20% en la franja de l’interior.
2.2.2 Anàlisi laboral

La infraestructura turística la determina el nombre d’establiments que hi ha a la zona i també
els serveis que proporcionen (Taula 3). També cal
assenyalar les set oﬁcines de turisme que hi ha,
totes situades a la franja litoral, que ofereixen informació per a visitants.

Atesa la proximitat a la capital de la província, els
municipis de l’àrea hi estan molt vinculats enaspectes com el treball, l’educació, l’atenció sanitària… Això és així tant en els municipis de l’interior com en els de la costa. La creació del corredor
CV-10 ha sigut d’especial rellevància per a establir
una relació social i cultural entre els municipis de
l’interior i de la resta dels components del Pacte
situats en el litoral.

Segons la taula que adjuntem, la infraestructura més destacada són els apartaments que representen la tipologia d’establiment turístic més
nombrós i amb més places turística. Hi destaca
el municipi d’Orpesa.

S’ha de destacar especialment el triangle ceràmic i també la incorporació de la factoria LM Windpower a les Coves de Vinromà, que proporciona
ocupació a moltes persones residents en la franja
de l’interior i ﬁns i tot del litoral.

Quant a la infraestructura hostalera es poden
destacar els 225 restaurants que hi ha, distri-

Pel juny del 2020, segons les dades de LABORA hi
ha un total de 2.901 persones parades dins de tota
83
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TURISME

Hotels
Hostals
Apartaments
Càmpings

Benicàssim Benlloc Cabanes Les Coves
de Vinromà

16

0

4

0

Orpesa

12

La Serra d’en La Torre d’en Torreblanca La Vall
Galceran
Doménec
d’Alba

0

0

2

2

Vilanova
d’Alcolea

0

Plana Alta
Nord

36

4

0

1

0

3

0

0

3

1

0

12

654

8

34

1

3903

0

0

103

2

0

4705

5

0

4

0

4

0

0

1

0

0

14

Cases rurals

1

1

5

7

0

17

1

0

4

2

38

Albergs

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Pensions

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

Restaurants

80

4

15

5

81

9

0

19

12

0

225

Agències de viatjes

8

1

0

0

1

0

0

1

0

0

11

Emp. Turisme actiu

4

1

1

0

5

0

0

1

0

0

12

Taula 3. Infraestructures en els municipis.
Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.

l’àrea del Pacte. Hi destaquen com a municipis amb
més desocupació Benicàssim i Orpesa. On més del
30% són de nacionalitat estrangera.
En les dades de la desocupació registrades segons el sexe (Figura 7) es pot apreciar l’augment
principalment entre els efectius femenins, arriben
ﬁns ales 600 desocupadesdones a la zona de Benicàssim i poc més de 400 homes a la mateixa
zona. Només en el municipi de Vilanova d’Alcolea
es dona el cas contrari.
Podem observar el canvi brusc estimat en els darrers anys. En estadístiques basades en el 2016, el
sexe masculí superava en desocupació el femení.
En els gràﬁcs 8, 9 i 10 podem distingir les diferents edats deles persones parades i només en
els menors de 25 anys els parats són homes. En
la resta de les franges d’edat el sexe femení és el
que predomina com a persones desocupades en
la zona del Pacte.
Respecte a la desocupació segons els sectors
econòmics (Taula 5), el sector servei és el mes
afectat en quasi tots els municipis, i és el sector
de l’agricultura el més poc afectat.

Tabla 4. Desocupació per nacionalitat.
Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.
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Segons la taula 6, podem destacar actualment
que les professions vinculades a la restauració i
a les operacions elementals, relacionades amb la
construcció, són en les que més desocupació hi ha
(columna 5 i 9). I les zones costaneres són les més
afectades. En analitzar la taula 6 i el gràﬁc es pot
apreciar clarament.
Pel que fa a les característiques formatives de la
població actual desocupada es pot destacar que
la major part són persones que tan sols han fet la
primera etapa dels estudis secundaris i sense cap
títol o certiﬁcat (columna 22 i 23 de la taula 7).
11- Estudis primaris incomplets.
12. Estudis primaris complets.
21. Titulació acadèmica de la primera etapa de secundària (més de 300 hores).
22. Primera etapa d’educació secundària sense títol de graduat escolar o equivalent.
23. Primera etapa d’educació secundària amb títol
de graduat escolar o equivalent.
31. Titulació d’estudis secundaris de primera etapa (més de 300 hores).
32. Ensenyament de batxillerat.
33. Ensenyaments de grau mitjà de formació professional especíﬁca, arts plàstiques i disseny i esportives.
34. Ensenyaments de grau mitjà de música i dansa.
41. Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen una titulació d’estudis secundaris
de segona etapa per a fer-los(més de 300 hores).
51. Ensenyaments de grau superior de formació
professional especíﬁca i equivalents, arts plàstiques i disseny, esportius.
52. Títols propis de les universitats i altres ensenyaments que precisen del títol de batxillerat (dos
i més anys).
53. Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen una formació professional de

Figura 8. Població desocupada amb menys de 25 anys.

Figura 9. Població desocupada entre 25-44 anys.

Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

Figura 10. Població desocupada major de 44 anys.

Figura 11.Desocupació per professió en els municipis.

Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓ

INDÚSTRIA

SERVEIS

SENSE ACTIVITAT
ECONÒMICA

TOTAL
DEMANDANTS

Benicàssim

11

64

105

711

113

1.004

Benlloch

5

5

13

39

9

71

Cabanes

18

12

37

106

35

208

Coves de Vinromà, les

8

13

17

49

16

103

Orpesa

23

61

42

588

87

801

Serra d’en Galceran

4

1

5

27

3

40

Torreblanca

38

45

19

278

34

414

Torre d'en Doménec, la

0

1

0

7

0

8

Vall d'Alba, la

19

8

36

126

28

217

Vilanova d'Alcolea

9

2

2

17

5

35

Taula 5. Desocupació per sectors econòmics en els municipis.
Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
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Benicàssim

30

102

110

175

288

10

88

40

161

Benlloch

0

2

Cabanes

1

9

4

7

12

5

13

16

48

3

6

4

31

24

16

78

Coves de Vinromà, les

1

5

3

9

Orpesa

7

32

53

54

17

1

15

4

48

227

16

84

37

291

Serra d’en Galceran, la

0

3

2

2

8

2

7

2

14

Torreblanca

2

15

20

22

121

10

53

17

154

Torre d'en Doménec, la

0

0

0

1

4

0

0

0

3

Vall d'Alba, la

1

9

9

7

48

8

18

27

90

Vilanova d'Alcolea

0

0

1

7

7

2

3

0

15

Taula 6. Desocupació per professió en els municipis.
Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.
11

12

21

22

23

31

32

33

34

41

51

52

53

54

55

56

59

60

61

80

Benicàssim

3

2

0

544

123

0

98

42

1

0

55

0

0

39

63

0

25

9

0

0

Benlloch

2

0

0

49

8

0

1

5

0

0

2

0

0

0

2

0

1

1

0

0

Cabanes

4

5

1

132

24

0

17

5

0

0

8

0

0

3

1

0

4

4

0

0

Coves de Vinromà, les

1

4

0

71

8

0

3

5

0

0

6

0

0

0

2

1

2

0

0

0

Orpesa

15

13

7

569

88

0

36

26

1

0

16

0

0

5

12

0

7

4

1

1

Serra d’en Galceran, la

0

0

0

21

4

0

4

5

0

0

3

0

0

0

2

0

1

0

0

0

Torreblanca

9

10

2

277

56

0

17

17

0

0

7

0

0

4

5

0

4

6

0

0

Torre d'en Doménec, la

0

1

0

4

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vall d'Alba, la

3

1

2

157

20

0

11

9

0

0

6

0

0

3

1

0

1

3

0

0

Vilanova d'Alcolea

0

0

0

19

6

0

7

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Taula 7. Formació de les persones desocupades.
Font: Servici Valencià d’Ocupació i Formació.

grau superior per a fer-los (més de 300 hores).
54. Ensenyaments universitaris de primer cicle
(diplomats).
55. Ensenyaments universitaris de primer i segon
cicle, de només segon cicle i equivalents (llicenciats).
56. Estudis oﬁcials d’especialització professional.
57. Programes de postgrau de les universitats o
d’altres institucions.
59. Ensenyaments universitaris de grau.
60. Ensenyaments universitaris oﬁcials de màster
61. Doctorat universitari.
80. Sense estudis.
A causa de la situació que ens trobem actualment
per la pandèmia de la COVID-19 (taula 8), s’ha creat
una nova denominació laboral, els ERTO. Les darreres dades relacionades amb la dita denominació ens mostra que afecta enormement el nostre
territori: 491 empreses i vora 2.500 treballadors.
Perquè tot això no porte a una situació d’incertesa
en la zona, haurem d’aprofundir en polítiques actives d’ocupació.
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3. PLANTEJAMENT DE LES LÍNIES DE
L’ESTRATÈGIA PER A L’OCUPACIÓ EN EL PACTE
PLANA ALTA NORD.
A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS
Objectiu estratègic 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral.
El primer objectiu respon a la necessitat de
generar ocupació, tant mitjançant el foment
d’accions dirigides al suport de l’autoocupació
i economia social, com a la consecució d’un
mercat inclusiu, amb oportunitats equitatives
a tots els col·lectius i amb un suport especíﬁc i
integral a l’emprenedoria.
La importància de l’ocupabilitat ara com ara, ja
que ens trobem en un moment de situació econòmica i social complicada i a quès’ha de fer front
cada dia. Assegurar-nos la nostra ocupabilitat i la
de les persones del nostre entorn laboral és cada
vegada més important. En el territori on està situat
el Pacte Plana Alta Nord, on unes de les princi-

CODI

Municipio

12028

Benicàssim

ERTO
Empreses
199

ERTO
Treballadors
1007

12019

Benlloch

4

10

12033

Cabanes

46

235

12050

Coves de Vinromà, les

7

12

12085

Orpesa

131

847

12105

Serra d’en Galceran, la

14

51

12120

Torre d'en Doménec

0

0

12117

Torreblanca

54

189

12124

Vall d'Alba, la

36

128

12132

Vilanova d'Alcolea

0

0

Taula 8. Empreses amb ERTO als municipis.
Font: Elaboració pròpia a partir de documentació facilitada per IIDL.

2.2.3 Anàlisi integrada:
DAFO: CAPITAL HUMÀ. MERCAT LABORAL, OCUPACIÓ I DESOCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I FORMACIÓ

DEBILITATS

AMENACES

• Escassa especialització en formació professional.
• Pobresa en polítiques actives d’ocupació.
• Falta de centres de formació especialitzada per a
l’ocupació.
• Poca involucració dels empresaris en la formació dels
treballadors.
• Absència del conveni col·lectiu en l’hostaleria.
• Bretxa important de gènere.
• Pèrdua de població en els municipis menuts.
• Envelliment elevat en els municipis menuts de
l’interior.

• Incidència especial de la desocupació en persones
majors de 45 anys.
• Nivells educatius baixos.
• Augment important de la desocupació en residents
estrangers i sobretot a la zona del litoral.
• Pèrdua de talent a la zona de l’interior de la població
que compon el Pacte.
• Nova situació laboral com a conseqüència de la
COVID-19.
• Gran augment de la desocupació i empobriment de
l’economia.

FORTALESES

OPORTUNITATS

• Estabilitat en els sectors primaris de la zona de
l’interior.
• Increment en la població dels municipis menuts.
• Augment en les ajudes de subvencions per a la
població de situació d’exclusió social.
• Més involucració de les administracions públiques en
els municipis de menys de cinc mil habitants.
• Adaptació d’horari i reducció de jornada temporal.

• Incorporació del teletreball.
• Aposta per l’emprenedoria social amb la creació del
centre ERESS.
• Augment de la formació contínua.
• Conscienciació per part de la població jove de
l’especialització per sectors.
• Increment en els serveis de cures a la població més
necessitada.
• Nova expansió de l’aeroport de Castelló.
• Avanç en les infraestructures del corredor de la CV-10.

pals fonts d’ingrés són el sector turístic i el sector
ceràmic, als quals en l’actualitat els afecta molt la
situació de la pandèmia. Raó per la qual hem de
donar-li més importància a l’ocupabilitat, ja que hi
ha un gran nombre d’empreses afectades.
Línies estratègiques:

· Programes dirigits a la inserció de persones
desocupades.
Observatori d’Ocupació i Formació (Pacte): és
l’encarregat de recopilar informació i detectar necessitats actuals i futures del territori. Des de la
població activa, oferta i demanda laboral, formació, teixit empresarial (en totes les comunitats au87
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tònomes, més del 50%, la grandària d’empreses
és de microempreses o assalariats)…per a la inserció sociolaboral de les persones desocupades
i especialment l’estabilitat en l’ocupació dirigida
a joves, dones, persones desocupades de curta i
llarga duració, així com persones amb discapacitat.Tot això junt amb la col·laboració dels agents
locals de cada municipi.
Els AODL de cada ajuntament són el servei que
ofereixen els ajuntaments per a promocionar
l’ocupació en els municipis i donar suport al desenvolupament econòmic. Programes d’inserció
laboral per a persones desocupades, orientació
laboral a persones demandants d’ocupació.
Actuacions:
- Fòrums en el territori, per a recopilar informació. En els fòrums poder tindre informació de les
principals debilitats i amenaces sobre el territori, considerant les fortaleses i les oportunitats.
- Fomentar la inserció laboral a través de plans
locals i comarcals d’ocupació. Contactar amb els
centres d’ocupació de la zona, fer una llista actualitzada perquè els demandants d’ocupació de
la zona estiguen contínuament informats de les
possibilitats d’ofertes d’ocupació.
- Creació d’una borsa d’ocupació a escala comarcal
(Plana Alta Nord), junt amb les agències d’ocupació i desenvolupament local dels municipis del
Pacte. Amb la creació d’una borsa de demandants
d’ocupació i la formació arribarem a una qualitat
de l’ocupació i una millora de la mà d’obra.
- La inserció en el mercat de treball s’ha de cobrir,
especialment en el cas dels col·lectius més desfavorits (gent jove, dones, majors de 45 anys, persones parades de llarga duració, amb diversitat
funcional). Formació, programes d’ocupació: plans
d’ocupació, escoles taller, tallers d’ocupació.
- Facilitar les pràctiques no laborals alagent jove
en elsajuntaments, així com en empreses locals.
· Foment de cultura emprenedora i
desenvolupament d’iniciatives emprenedores.
Quan parlem d’emprenedoria, hauríem de centrar
la deﬁnició en l’emprenedor, que és la persona
que llança, dissenya i posa en funcionament
un negoci i sovint partint de la renovació i de la
resiliència. En el Pacte, en haverfet un estudi de
la zona i veure que hi hafalta d’emprenedors, hem
apostat pel projecte experimental ERESS, que està
enfocat a l’emprenedoria social per a una posada
en valor del territori. Un projecte que donarà valor
i exemple a l’emprenedoria social, enfocat en tres
88

valors (social, ambiental i ﬁnancer).
Actuacions:
- Orientar i sensibilitzar per a l’autoocupació. Promoure iniciatives emprenedores basades en
l’economia social.
- Fer costat als emprenedors perquè puguen consolidar les seues iniciatives, mitjançant subvencions i ajudes.
- Fomentar iniciatives d’economia social. Apostar
per l’emprenedoria sostenible i innovadora.
- Donar suport a actuacions municipals apostant
pel comerç de proximitat sempre amb la visió de
l’economiadel bé comú. Difusió mitjançant ﬁres i
el comerç de proximitat.
- Assessorar sobre ajudes i subvencions. Creació
d’una secció en el butlletí del Pacte Plana Alta
Nord d’informació de subvencions vigent.
- Posar a servei dels emprenedors locals públics.
Creació d’acords amb els ajuntaments del Pacte,
per a les cessions de locals públics enfocats a
l’emprenedoria en la zona.
- Fomentar els projectes de lideratge emprenedor
que hi ha. Difusió de llançadores i premis d’iniciatives emprenedores.
- Punt d’atenció a la persona emprenedora amb
iniciativa social. Des del Pacte el punt d’atenció
és el centre ERESS.
- Fer costat a sectors tradicionals amb assessorament de polítiques de gestió.
- Frenar el procés de despoblament. Participació
en la nova ruralitat.
- Dur a terme jornades de treball amb el Pacte. Involucració directa dels ajuntaments en projecte
experimental ERESS.
• Fomentar iniciatives d’economia social.
Actuacions:
- fomentar iniciatives d’economia social: Projecte
experimental «Escola Comarcal d’Emprenedoria
Social» del Pacte Plana Alta Nord.
- Foment de l’accés de joves a la primera ocupació.
Actuacions:
- Programes d’orientació sociolaboral dirigits a joves estudiants en els mateixos centres educatius.
- Foment de l’ocupació. Programes de garantia
juvenil EMCUJU, EMPUJU, EMCORP, etc.
Objectiu estratègic 2. Qualitat de l’ocupació i
millora de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra.

És un repte fonamental la consecució d’un mercat de treball que oferisca ocupació de qualitat,
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen en
prioritàries, així com el protagonisme i enriquiment de la negociació col·lectiva. La motivació i
satisfacció del treballador, mitjançant oportunitat
de desenvolupament professional i la participació
en diferents àmbits de l’empresa són, igualment,
requisits d’un treball de qualitat, d’acord amb els
nivells de qualiﬁcació dels treballadors.

tot per a als col·lectius amb capacitats o condicions que els impedisquen igualtat d’oportunitat
d’accés, amb una atenció especial a la prevenció
de l’exclusió.
Línies Estratègiques:
· Servei d’orientació i intermediació a
treballadors i a demandants.
Actuacions:

Línies Estratègiques:
· Augment de l’estabilitat, mitjançant la
disminució de la temporalitat.

- Serveis d’orientació laboral i intermediació a
treballadors i a demandants dels ajuntaments.
· Suport a col·lectius en risc d’exclusió social.

Aconseguir una ocupació de qualitat, solucionant
l’estacionalitat del territori, ja que és una de les
necessitats detectades en l’anàlisi DAFO. Aconseguint un turisme de més qualitat, per a aportació
de més ingressos i ampliació de la temporalitat,
per a aconseguir millorar les condicions laborals.
Aconseguir establir un conveni col·lectiu en el sector de l’hostaleria. Millora en la capacitació dels
treballadors. Establir sinergies d’interior-costa, i
així també poder reduir l’estacionalitat. Actuacions
municipals a favor del comerç local, de proximitat
o formació entorn de l’economia del bé comú.
Actuacions:
- Fomentar la creació d’ocupació de qualitat i consolidació de la que hi ha, sobretot a les persones
desfavorides i alagent jove.
- Aconseguir una ocupació de qualitat, solucionant l’estacionalitat del territori (creant sinergies entre costa i interior) i un turisme de més
qualitat.
- Estabilitat en l’ocupació, amb la informació dels
avantatges (subvencions), contractes indeﬁnits…
- Apostar per la renovació en temes agrícoles
i industrials tant de la zona costanera com a
l’interior.

Actuacions:
- Són els serveis d’orientació dels ajuntaments
(serveis socials), els que fan l’atenció i inclusió
social dels col·lectius més desfavorits. Digniﬁcació dels llocs de treball que ha d’acompanyar la
millora en la capacitació laboral.
- Apostar per la creació d’itineraris d’inserció individualitzada i especialitzada per zones.
• Incentius a la inserció de col·lectius
desfavorits (gent jove, majors de 45 anys,
persones parades de llarga duració, amb
diversitat funcional).
Actuacions:
- Reforçar la inserció en el mercat laboral de
col·lectius desfavorits.Fer un seguiment de subvencions destinades a col·lectius desfavorits,
concretament persones parades de llarga duració, vulnerables, dones víctimes de violència de
gènere...
- Ajudes concretes als empresaris per a la contractació.

· Impuls al diàleg social.

• Emprenedoria i autoocupació com a eines
d’apoderament del col·lectiu desfavorit.

Actuacions:

Actuacions:

- Iniciació i suport a la creació d’associacions locals. Pacte Territorial de la Plana Alta Nord.

- Formació emprenedors i formació a la carta per
a col·lectius desfavorits. Informació d’entitats
que poden assessorar (CEDES, CEI, Cambra de
Comerç)
- Difondre la cultura del cooperativisme.

Objectiu estratègic 3. Atenció a les persones,
inclusió social de col·lectius desfavorits.
L’ocupació ha de ser considerada instrument
clau de desenvolupament i inclusió social, sobre-
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Objectiu estratègic 4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la població i de
l’adequació del sistema de formació local a les
necessitats territorials.
L’adequació de l’oferta de formació local a les necessitats del territori, tant econòmiques com socials, resulta fonamental des d’una perspectiva de
desenvolupament territorial, en particular per al
mercat local de treball. La detecció de necessitats
de formació en el territori, tant les actuals com les
que sorgiran en un curt termini de temps vinculades al canvi socioeconòmic arreplegat en l’objectiu estratègic 1, han d’informar les accions de
formació dissenyades. Aixòs’ha de complementar
amb el suport a les deﬁciències de grups socials
concrets, també detectant-les en el diagnòstic de
necessitats de formació.
Segons el diagnòstic del territori, hi hauria d’haver una formació contínua en hostaleria, turisme i
idiomes; a més d’habilitats de gestió empresarial,
i altres coneixements concrets com ara màrqueting digital, comunicació o xarxes (posicionament
digital), tallers d’ocupació, ET FORMEM, formació
dels centres CEDES, Cambra de Comerç, formació
dual amb més participació de l’empresa, i amb tot
això millorar en la qualiﬁcació laboral.
En la formació s’ha de centrar l’oferta formativa
en les necessitats del teixit empresarial. S’ha de
prestar una atenció especial als col·lectius més
desfavorits. Per a millorar el nivell de formació de
les persones treballadores, per la qual cosa s’ha
de potenciar la formació contínua. En el territori
del Pacte Plana Alta Nord s’han detectat segons
el diagnòstic territorial basat en les últimes dades laborals que la major part dels demandants
d’ocupació són persones que tan sols han fet la
primera etapa dels estudis secundaris i sense cap
títol o certiﬁcat; això comporta una falta de formació complementària.
El projecte experimental del Pacte Territorial Plana Alta Nord «ESCOLA TERRITORIAL D’EMPRENEDORIA SOCIAL» és una de les peces clau per a
la formació a escala territorial i l’impuls de nous
projectes d’economia social i sostenible. Per a poder formar part de l’ecosistema emprenedor de la
Comunitat Valenciana.
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Actuacions:
- Enfocar la formació per sectors. Creació d’un
mapa de recursos de formació, basat en la detecció de les mancances dels sectors de la zona.
- Formar persones demandants d’ocupació, amb
una atenció especial als col·lectius més desfavorits. Prioritzar les situacions de les persones
sense recursos per a accedir als cursos de formació subvencionats (taller d’ocupació, ET FORMEM...).
- Programes d’orientació, acompanyament i intermediació laboral. Adaptació de la cerca de
cursos de formació segons el perﬁl professional.
- Formació del comerç tradicional en noves tecnologies. Adaptar la formació del comerç tradicional, al canvi de la innovació quant a les
tecnologies.
- Reorientació professional als demandants
d’ocupació menors de trenta anys, amb baixa
qualiﬁcació o formació no ajustada a la requerida pel mercat laboral. Informar els demandants,
de l’especialització en la formació i concretament relacionada amb l’activitat econòmica de
l’aeroport de Castelló.
- Iniciar en l’autoocupació, emprenedoria i cultura
emprenedora. Utilització del nou projecte experimental ERESS (Pacte Plana Alta Nord), per al
foment de l’emprenedoria social.
- Dotar de formació professional ocupacional
per a dur a terme serveis d’interés general i
social (cursos d’atenció sociosanitària, dinamització sociocultural). Formació per a la cura
de persones, per l’alt envelliment de la població
de la zona.
- Elaborar un catàleg de microformacions per a
emprenedors. Continuació de les microformacions fetes amb el projecte experimental ERESS
(Pacte Plana Alta Nord).Fer entrar l’oferta formativa en necessitats del teixit empresarial.
- Incrementar la formació en turisme. En nous
productes turístics, per a aconseguir turisme de
més qualitat.
- Formació del comerç tradicional en noves tecnologies per a orientar l’oferta a nous i més
mercats nacionals i internacionals.
• Formació de persones ocupades, qualiﬁcació
professional (formació contínua i aprenentatge
permanent).

Línies Estratègiques:

Actuacions:

• Formació de persones desocupades: especíﬁca
per a buscar ocupació i requaliﬁcació (capacitar i
actualitzar coneixements i competències).

- Millorar el nivell de formació de les persones
treballadores, amb la millora de les condicions
de treball. Sensibilitzar les empreses de la for-

mació contínua dels treballadors, per a millorar
la qualitat de l’ocupació.
- Potenciar la formació contínua dels treballadors.
Donar importància a la formació en idiomes dels
treballadors per a la millorar la seua economia.
• Formació de joves: transició educativalaboral (formació dual).
Actuacions:
- Reorientació professional als demandants
d’ocupació menors de trenta anys, amb baixa qualiﬁcació o formació no ajustada a la que demana
el mercat laboral. Informar els demandants, de
l’especialització en la formació i concretament relacionada amb l’activitat econòmica de l’aeroport
de Castelló.

risme –rural, platja, cultural, agroturisme, esportiu...). L’estratègia de diversiﬁcació del sector turisme, buscant tant la connexió interior-costa com
ampliar la duració de la temporada turística.
Crear una marca turística per al Pacte Plana
Alta Nord (web pacte). Una de les primeres actuacions del Pacteés una pàgina web enfocada
al sector turístic, ambtots els recursos a escala
global dels diferents municipis del Pacte. Possiblement una eina molt útil per al foment de l’ocupació i desenvolupament local, tenint en compte
el desequilibri econòmic i social de les dos zones,
la costa i l’interior.
Línies Estratègiques:
• Estructura empresarial sòlida i competitiva,
vinculada al territori i la vertebració: referència
als clústers econòmics.

• Formació especíﬁca a col·lectius desfavorits.
Actuacions:
Actuacions:
- Formació especíﬁca per a col·lectius desfavorits: tallers d’ocupació, ET FORMEM, formació a
la carta (teixit empresarial).
- Compromís amb les empreses del territori,
formació especíﬁca amb compromís de contractació.
• Foment de la formació professional i impuls de
la formació dual.
Actuacions:
- Fomentar la formació professional i la formació dual.
Objectiu estratègic 5. Consolidació del model
productiu mitjançant l’impuls de sectors
existents i el suport a noves activitats
especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local.
Atesa la importància del desenvolupament econòmic
com a motor de generació d’ocupació, l’enfortiment
de la competitivitat es converteix en objectiu clau del
pla, per la qual cosa el desenvolupament de les activitats productives, especialment les de més valor
afegit és essencial. L’aproﬁtament de la capacitat de
creació de llocs de treball en els diferents sectors del
territori, com l’industrial, el turístic o el comerç local,
han de ser focus d’atenció de l’estratègia.
Integrar ofertes costa-interior a Plana Alta Nord
(rutes turístiques i ﬁres amb productes de la zona,
que engloben tot el territori, diferents tipus de tu-

- Innovació de models productius: turisme, agricultura sostenible… Ajudes LEADER.
• Impuls a una agricultura comercial sostenible.
Actuacions:
- Ajudes a una agricultura comercial sostenible
(subvencions, formació).
- Conscienciar la població d’una alimentació saludable amb productes de proximitat.
• Aproﬁtament del potencial endogen d’ocupació en el comerç local i de proximitat.
Actuacions:
- Suport als establiments locals, a través de creació d’associació d’empresaris i comerciants.
- Realització d’un mercat de proximitat de productes locals, en els municipis del Pacte.
• Suport a empreses del sector turístic, mitjançant polítiques coordinades supramunicipals,
comarcals i metropolitanes.
Actuacions:
- Associació turística dels municipis Plana de l’Arc.
- Mapes turístics dels municipis Pacte Territorial
Plana Alta Nord(web).
- Formació contínua amb col·laboració CdT, per a
la millora en el sector turístic.
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• Impuls de R+D+I en les empreses, en el context del sistema d’innovació valencià.
Actuacions:

ses) i en l’articulació dels territoris, tant la interna
com la connectivitat externa. S’hi inclouen factors
decisius en el desenvolupament de la capacitat
d’innovació i en l’avanç cap a un desenvolupament
territorial sostenible.

- Fomentar la col·laboració de les empreses locals amb la Universitat Jaume I.

Línies Estratègiques:

Objectiu estratègic 6. Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre
homes i dones.

• Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats, com el medi rural.

La bretxa de gènere que hi ha en les diferents
àrees del mercat laboral comporta tractar la dita
realitat d’una manera transversal. Així, s’ha d’actuar tant en els problemes d’accés a l’ocupació
com en les desigualtats que hi ha en les condicions laborals (conciliació, salari, llocs directius).

Actuacions:
- Pla de millora dels serveis públics i equipaments.
- Millora de les instal·lacions i serveis municipals
per a l’accés a l’ocupació i formació.
• Millora de les comunicacions internes i externes.

Línies Estratègiques:
Actuacions:
• Fomentar la igualtat entre homes i dones.
Actuacions:
- Fomentar l’elaboració de plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en les empreses locals.

- Millorar la xarxa de transport públic, tant en els
municipis de l’interior com en els de la costa.
• Millora de la infraestructura industrial.
Actuacions:

- Departament d’Igualtat en els municipis (Pla
d’Igualtat).
• Mesures concretes que milloren la consideració de la dona en el mercat laboral.

- La modernització, ampliació i creació de noves
àrees industrials.
B/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB LES XARXES TERRITORIALS

Actuacions:
- Discriminació positiva en programes de foment
d’ocupació.
• Mesures de conciliació.
Actuacions:
- Mesures que afavorisquen la conciliació personal,
familiar i laboral. Cultura de conciliació laboral.
- Incentivar la contractació a les empreses que
apliquen mesures de conciliació familiar.
- Fomentar el teletreball en els sectors productius en què es puga aplicar.
Objectiu estratègic 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics.
Una millora que incideix en la competitivitat dels
territoris, en la qualitat de vida de les persones,
en l’atractiu territorial (per a persones i empre92

Objectiu estratègic 8. Estructura territorial i
xarxes internes.
L’existència de xarxes en un territori el converteix
en innovador, alhora que genera compenetració
entre el teixit empresarial i la vida social. S’han de
generar acords entre els agents socioeconòmics
del territori, públics o privats, amb ﬁnalitats que
responen a interessos comuns, tant per a promoure l’emprenedoria social, projectes de formació i orientació i la inserció laboral de persones
desocupades com per a assessorar l’empresariat.
Línies Estratègiques:
• Foment de la cooperació amb agents públics i
privats en temes d’ocupació, formació i emprenedoria.
Actuacions:

- Impulsar fòrums d’ocupació, formació i emprenedoria des del Pacte.
• Redacció de plans de desenvolupament local i comarcal, després del coneixement de les
dinàmiques territorials dels sistemes locals
d’ocupació.
Actuacions:
- Projectes experimentals del Pacte Territorial Plana Alta Nord (mapes de recursos turístics-web).
• Creació de xarxes territorials tècniques per a
crear plans d’ocupació.
Actuacions:
- Elaboració d’un pla estratègic territorial d’ocupació, que ja elaborael Pacte Territorial Plana
Alta Nord.
Objectiu estratègic 9. Xarxes territorials
externes, col·laboracions.
Atés el caràcter global que caracteritza l’entorn
econòmic, el mercat laboral ha de promoure la participació dels actors del territori en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit internacional, totes
vinculades a l’ocupació, amb la ﬁnalitat de conéixer
experiències i projectes que permeten millorar l’eﬁcàcia i eﬁciència de les polítiques laborals locals.
Línies Estratègiques:
• Conjunt integrat d’iniciatives de col·laboració,
comunicació i cooperació.
Actuacions:

La innovació, com a capacitat de transmissió de
coneixements és un fenomen individual, mentre
que com a fenomen col·lectiu l’entorn requereix
incorporar-la en els processos productius, factor essencial per a la millora de la competitivitat
de l’empresa. I és, a més, un fenomen territorial,
perquè ha de combinar el component empresarial
amb l’entorn econòmic-social-institucional per a
maximitzar-ne els recursos extraeconòmics. Per
tot això és considerat com a objectiu transversal
en l’estratègia territorial d’ocupació.
La innovació s’acostuma a associar amb la idea
de progrés i cerca de nous mètodes partint dels
coneixements que els antecedeixen, a ﬁ de millorar una realitat, donar solució a un problema o
facilitar una activitat. La innovació tecnològica es
caracteritza per un avançcontinu.
La innovació empresarial és un dels elements que
es tenen en compte a l’hora de tindre èxit comercial. En molts casos, l’èxit de l’empresa depén del
grau d’innovació.
La continuïtat i la prosperitat de l’empresa es regeix per una innovaciócontínua, des del Pacte s’intenta fer costat als empresaris mitjançant desenvolupament de plans innovadors actualitzats, que
aposten per la innovació en el territori.
Línies Estratègiques:
• Millorar la creació de xarxes de cooperació en
matèria de suport als joves:
Actuacions:
- Fer xarrades amb empreses cooperativistes de
la zona.

- Creació de xarxes comarcals: un conjunt integrat d’iniciatives de col·laboració, comunicació i
cooperació en el territori.

• Apostar per la innovació en el territori:

• Afavorir xarxes externes de coneixement.

- Establir vivers d’empresa en els municipis.

Actuacions:

• Incidir en altres iniciatives tecnològiques que
representen canvis en model productiu i nous
sectors de demanda:

- Col·laboració del Pacte amb altres entitats com
les universitats (UJI).

Actuacions:

Actuacions:
C/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
Objectiu estratègic 10. Transversalitat de la
innovació.

- Establir una xarxa entre empresaris per a promoure els productes de la zona.
• Valorar nous projectes empresarials innovadors:
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Actuacions:
- En el butlletí del Pacte, crear una secció d’entrevistes d’innovador del mes.
• Assessorar l’empresa enfocant el punt de la
innovació:
Actuacions:
- Visita a empreses innovadores de la zona per a
futurs emprenedors.
• Crear formació i qualiﬁcació destinada a la
innovació:
Actuacions:

La pandèmia del coronavirus provoca una bretxa
en el mercat laboral de la província de Castelló, de
la mateixa manera que succeeix en el conjunt del
territori espanyol. Més de la mitat de la població
de Castelló està en atur o és inactiva.
La província de Castelló tanca el segon trimestre del 2020 amb xifra rècord quant a destrucció
d’ocupació a causa de la pandèmia i a pesar de la
salvaguarda dels ERTO. Ni en els anys més durs
de la crisi del 2008 un segon trimestre de l’any
va tancar amb la caiguda d’ocupació registrada en
els mesos d’abril, maig i juny marcats a foc per la
COVID-19.
La triple dimensió de la pandèmia –sanitària, social i econòmica– afecta de manera diferent home
i dones, en les característiques següents:

- Formació a la carta.
• Fer costat als ecosistemes territorials d’innovació i emprenedoria:
Actuacions:
- Conscienciació del canvi climàtic.
• Crear una cartera de serveis d’orientació en línia:
Actuacions:

• Sobrecàrrega de treball sanitari i de serveis essencials: les dones representen un elevat tant per
cent del personal sanitari a tot el món i són majoria en el sector comerç i serveis.
• Centralitat de la faena de cures: les dones continuen fent la major part delafaena domèstica i de
cura de persones dependents.
• Les dones pateixen més precarietat i pobresa
laboral: els sectors més afectats per la crisi són:
el comerç, el turisme i l’hostaleria, que estan altament feminitzats.
• Augment del risc de violència de gènere.

- Actualització contínua de les noves tecnologies.
• Promocionar el desenvolupament i l’activitat
econòmica:
Actuacions:
- Assessorar en els microcrèdits.
• Millorar la transferència de coneixement, entre els centres d’investigació i universitats i les
empreses:
Actuacions:

INCORPORAR EL TELETREBALL EN LA VIDA
QUOTIDIANA:
Caràcter preferent del treball a distància, enfront
de la cessació temporal o reducció de l’activitat..
INFORMAR DE LES ACTUACIONS ECONÒMIQUES
I SANITÀRIES CONTRA LA COVID-19:
Involucració per part del personal del Pacte a donar informació contínua.
FORMAR LABORALMENT ELS USUARIS
AFECTATS PER LA PANDÈMIA:

- Acostament per part de la Universitat al territori.
• Impulsar el portal de la web de turisme:
Actuacions:

Cursos relacionats en la capacitació de les noves
tecnologies..
CONSCIENCIAR LA POBLACIÓ EN IGUALTAT DE
GÈNERE:

- Campanya de màrqueting professionall.
Xarrades en igualtat de gènere.
4. COVID’19
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5. QUADRE RESUM DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ACTUACIONS QUE S’HAN DE DESENVOLUPAR
DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL PACTE
PLANA ALTA NORD
Objectius

Línies estratègiques

Actuacions

1. Ocupabilitat,
igualtat d’oportunitats
i inserció laboral.

Programes dirigits a la
inserció de persones
desocupades.

• Fòrums en el territori, per a recopilar informació.
• Fomentar la inserció laboral a través de plans locals i
comarcals d’ocupació.
• Creació d’una borsa d’ocupació a escala comarcal (Plana Alta
Nord).
• Formació, programes d’ocupació: plans d’ocupació,
escolestaller, tallers d’ocupació.
• Facilitar les pràctiques no laborals als joves a l’Ajuntament,
així com en empreses locals.

Foment de cultura
emprenedora i
desenvolupament
d’iniciatives
emprenedores.

• Orientar i sensibilitzar per a l’autoocupació.
• Fer costat als emprenedors perquè puguen consolidar les
seues iniciatives, mitjançant subvencions i ajudes.
• Fomentar iniciatives d’economia social. Apostar per
emprenedoria sostenible i innovadors.
• Donar suport a actuacions municipals apostant pel comerç de
proximitat sempre amb la visió de l’economia del bé comú.
• Creació d’una secció en el butlletí del Pacte Plana Alta Nord
d’informació de subvencions vigent.
• Creació d’acord amb els ajuntaments del Pacte, per a les
cessions de locals públics enfocats a l’emprenedoria en la zona.
• Difusió de llançadores i premis d’iniciatives emprenedores.
• Punt d’atenció a la persona emprenedora amb iniciativa social.
Des del Pacte, el punt d’atenció és el centre ERESS.
• Fer costat a sectors tradicionals amb assessorament de
polítiques de gestió.
• Frenar el procés de despoblament. Participació en la nova
ruralitat.
• Fer jornades de treball en el Pacte.

Fomentar iniciatives
d’economia social.

• Fomentar iniciatives d’economia social: Projecte
experimental «Escola Comarcal d’Emprenedoria Social» del
Pacte Plana Alta Nord.

Foment de l’accés de joves
a la primera ocupació.

• Als joves, programes d’orientació sociolaboral dirigits a joves
estudiants en els mateixos centres educatius.
• Foment de l’ocupació. Programes de garantia juvenil EMCUJU,
EMPUJU, EMCORP, etc.

Augment de l’estabilitat,
mitjançant la disminució
de la temporalitat.

• Fomentar la creació d’ocupació de qualitat i consolidació de la
que hi ha, sobretot per a les persones desfavorides i per a la
gent jove.
• Aconseguir una ocupació de qualitat, solucionant
l’estacionalitat del territori (creant sinergies entre costa i
interior) turisme de més qualitat.
• Estabilitat en l’ocupació, amb la informació dels avantatges
(subvencions), contractes indeﬁnits…
• Apostar per la renovació en temes agrícoles i industrials tant
de la zona costanera com a l’interior.

Impuls al diàleg social.

• Iniciació i suport a la creació d’associacions locals. Pacte
Territorial Plana Alta Nord.

2. Qualitat de
l’ocupació i millora
de les pràctiques
de gestió de la mà
d’obra.
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3. Atenció a les
persones, inclusió
social de col·lectius
desfavorits.

4. Millora de les
qualiﬁcacions
laborals de la
població i de
l’adequació del
sistema de formació
local a les necessitats
territorials.
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Servei d’orientació
i intermediació a
treballadors i a
demandants.

• Serveis d’orientació laboral i intermediació a treballadors i a
demandants dels ajuntaments.

Suport a col·lectius en risc
d’exclusió social.

• Digniﬁcació dels llocs de treball que ha d’acompanyar la
millora en la capacitació laboral.
• Apostar per la creació d’itineraris d’inserció individualitzada i
especialitzada per zones.

Incentius a la inserció de
col·lectius desfavorits.

• Reforçar la inserció en el mercat laboral en col·lectius
desfavorits.
• Ajudes concretes als empresaris per a la contractació.

Emprenedoria i
autoocupació com a
eines d’apoderament del
col·lectiu desfavorit.

• Formació d’emprenedors i formació a la carta per a col·lectius
desfavorits. Informació d’entitats que poden assessorar
(CEDES, CEI, Cambra de Comerç)
• Difondre la cultura del cooperativisme.

Formació de persones
desocupades: especíﬁca
per a buscar ocupació i
requaliﬁcació.

• Enfocar la formació per sectors.
• Prioritzar les situacions de les persones sense recursos
per a accedir als cursos de formació subvencionats (taller
d’ocupació, ET FORMEM...)
• Programes d’orientació, acompanyament i intermediació
laboral.
• Formació del comerç tradicional en les noves tecnologies.
• Reorientació professional als demandants d’ocupació menors
de trenta anys, amb baixa qualiﬁcació o formació no ajustada
a la que demana el mercat laboral.
• Utilització del nou projecte experimental ERESS (Pacte Plana
Alta Nord), per al foment de l’emprenedoria social.
• Formació per a la cura de persones, per l’alt envelliment de la
població de la zona.
• Elaborar un catàleg de microformacions per als emprenedors.
• Incrementar la formació en turisme.

Formació de persones
ocupades, qualiﬁcació
professional.

• Sensibilitzar les empreses de la contínua formació dels
treballadors, per a millorar la qualitat d’ocupació.
• Donar importància a la formació en idiomes dels treballadors
per a millorar l’economia.

Formació de joves:
transició educativa-laboral
(formació dual).

• Informar els demandants, de l’especialització en la formació
i concretament relacionada amb l’activitat econòmica de
l’aeroport de Castelló.

Formació especíﬁca a
col·lectius desfavorits.

• Formació especíﬁca per a col·lectius desfavorits: tallers
d’ocupació, ET FORMEM, formació a la carta (teixit
empresarial).
• Compromís amb les empreses del territori, formació
especíﬁca amb compromís de contractació.

Foment de la formació
professional i impuls de la
formació dual.

• Fomentar la formació professional i de la formació dual.

5. Consolidació del
model productiu
mitjançant l’impuls
de sectors existents
i el suport a
noves activitats
especialment de
més valor afegit,
en el context del
desenvolupament
local.

6. Principi de
transversalitat de
gènere, igualtat de
condicions entre
homes i dones.

Estructura empresarial
sòlida i competitiva,
vinculada al territori i la
vertebració: referència als
clústers econòmics.

• Innovació de models productius: turisme, agricultura
sostenible… Ajudes LEADER.

Impuls a una agricultura
comercial sostenible.

• Ajudes a una agricultura comercial sostenible.
• Conscienciar la població d’una alimentació saludable amb
productes de proximitat.

Aproﬁtament del potencial
endogen d’ocupació
en el comerç local i de
proximitat.

• Suport als establiments locals, a través de creació
d’associació d’empresaris i comerciants.
• Realització d’un mercat de proximitat de productes locals, en
els municipis que comprenen el Pacte.

Suport a empreses del
sector turístic, mitjançant
polítiques coordinades
supramunicipals,
comarcals i
metropolitanes.

• Associació turística dels municipis de la Plana de l’Arc.
• Mapes turístics dels municipis Pacte Territorial Plana Alta
Nord (web).
• Formació contínua amb col·laboració CdT, per a millorar en el
sector turístic.

Impuls de R+D+I en les
empreses, en el context
del sistema d’innovació
valencià.

• Fomentar la col·laboració de les empreses locals amb la
Universitat Jaume I.

Fomentar igualtat entre
homes i dones.

• Fomentar l’elaboració de plans d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes en les empreses locals.
• Departament d’Igualtat en els municipis (Pla d’Igualtat).

Mesures concretes que
milloren la consideració
de la dona en el mercat
laboral.

• Discriminació positiva en programes de foment d’ocupació.

Mesures de conciliació.

• Mesures que afavorisquen la conciliació personal, familiar i
laboral. Cultura de conciliació laboral.
• Incentivar la contractació a les empreses que apliquen
mesures de conciliació familiar.
• Fomentar el teletreball en els sectors productius en què es
puga aplicar.
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7. Millora de les
infraestructures,
equipaments i serveis
públics.

8. Estructura
territorial i xarxes
internes.

9.Xarxes territorials
externes,
col·laboracions.
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Millora de la dotació
de serveis públics
i equipaments, en
particular en els territoris
infradotats, com el medi
rural.

• Pla de millora dels serveis públics i equipaments.
• Millora de les instal·lacions i serveis municipals per a l’accés
a l’ocupació i formació.

Millora de les
comunicacions internes i
externes.

• Millorar la xarxa de transport públic, tant en els municipis de
l’interior com en els de la costa.

Millora de la
infraestructura industrial.

• La modernització, ampliació i creació de noves àrees
industrials.

Foment de la cooperació
amb agents públics
i privats en temes
d’ocupació, formació i
emprenedoria.

• Impulsar fòrums d’ocupació, formació i emprenedoria des del
Pacte.

Redacció de plans de
desenvolupament local
i comarcal, després de
conéixer les dinàmiques
territorials dels sistemes
locals d’ocupació.

• Projectes experimentals del Pacte Territorial Plana Alta Nord
(mapes de recursos turístics-web).

Creació de xarxes
territorials tècniques
per a creació de plans
d’ocupació.

• Elaboració d’un pla estratègic territorial d’ocupació, que ja
s’elabora des del Pacte Territorial Plana Alta Nord.

Conjunt integrat
d’iniciatives de
col·laboració, comunicació
i cooperació.

• Creació de xarxes comarcals, un conjunt integrat d’iniciatives
de col·laboració, comunicació i cooperació en el territori.

Afavorir xarxes externes
de coneixement.

• Col·laboració del Pacte amb altres entitats com les
universitats (UJI).

10. Transversalitat de
la innovació.

Millorar la creació de
xarxes de cooperació en
matèria de suport als
joves.

• Fer xarrades amb empreses cooperativistes de la zona.

Apostar per la innovació
en el territori.

• Establir vivers d’empresa en els municipis.

Incidir en altres iniciatives
tecnològiques que
representen canvis en el
model productiu i nous
sectors de demanda.

• Establir una xarxa entre empresaris per a promocionar els
productes de la zona.

Valorar nous projectes
empresarials innovadors.

• En el butlletí del Pacte, crear una secció d’entrevistes
d’innovador del mes.

Assessorar l’empresa
enfocant el punt de la
innovació.

• Visita a empreses innovadores de la zona de futurs
emprenedors.

Crear formació i
qualiﬁcació destinada a la
innovació.

• Formació a la carta.

Fer costat als ecosistemes
territorials d’innovació i
emprenedoria.

• Conscienciació sobre el canvi climàtic.

Crear una cartera de
serveis d’orientació en
línia.

• Actualització contínua de les noves tecnologies.

Promocionar el
desenvolupament i
l’activitat econòmica.

• Assessorar en els microcrèdits.

Millora de la transferència
de coneixement, entre
els centres d’investigació
i universitats i les
empreses.

• Acostament per part de la Universitat al territori.

Impulsar el portal de la
web de turisme.

• Campanya de màrqueting professional.
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PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ DE
CASTELLÓ DE LA PLANA
Andrea Andreu Ribés, Mª Ángeles Marcos Puig
Tècnica de l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació de Castelló

INFORME SOBRE LA SITUACIÓ
SOCIOECONÒMICA DE LA CIUTAT
SETEMBRE DEL 2020
1. CONTEXTUALITZACIÓ
L’any 2010 es va constituir el Pacte Local per
l’Ocupació de Castelló de la Plana, una iniciativa
que s’integra funcionalment en l’ADL del consistori i que junts adquireixen el nom ADL - Castelló
CREA. Una iniciativa de governança multinivell
que reuneix els principals agents econòmics, socials i polítics de la ciutat; amb l’objectiu de crear ocupació, aconseguir la inserció sociolaboral

i el desenvolupament econòmic, empresarial i
social en el municipi. Per això, compta amb diferents àrees coordinades entre si –àrea d’orientació, àrea de formació, àrea d’intermediació,
àrea d’emprenedoria, observatori socioeconòmic
d’ocupació, àrea de projectes d’ocupació i àrea
de justiﬁcació i tramitació– i amb el Centre Municipal de Formació Tetuan XIV.
1.1. Demograﬁa
Castelló té, en el 2019, 171.728 habitants. El gràﬁc
que hi ha a continuació mostra una lleu regressió
des de l’any 2012, que pareix que es reverteix lleu-

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del portal d’estadística ARGOS.
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gerament en els darrers anys. L’envelliment1 és
d’un 110,6%, un índex lleugerament inferior a la
resta provincial, que és d’un 117,2%, dada lògica
i derivada del buidament de l’Espanya rural, però
remarcable perquè l’índex regional és de 119,4%.
Per tant, Castelló envelleix, però a un ritme més
lent que la resta del territori. Segons dades de
l’Observatori Socioeconòmic de Castelló.
2. OCUPACIÓ
Castelló es recuperava de la crisi del 2008 des
de fa ja uns quants anys; a inicis del 2020 la taxa
d’atur era del 12,51% i l’índex de conﬁança empresarial (ICE) en el primer trimestre a escala
provincial era del 119,7%. La pandèmia mundial ocasionada per la COVID-19 ha provocat un
context global de recessió econòmica. Durant
el mes de juliol passat, tradicionalment temporada alta per l’increment de l’ocupació turística,
la taxa d’atur va augmentar ﬁns al 14,14% i l’ICE
a escala provincial durant el tercer trimestre ha
1 (població > 64 anys / població < 16 anys) × 100.

Juliol del 2020

Taxa d’atur

Castelló de la Plana

14,14%

Província de Castelló

12,07%

Comunitat Valenciana

13,39%

Font: Portal d’estadística de la Generalitat Valenciana, ARGOS.

descendit ﬁns al 90,9%. Dades extretes del portal
d’estadística ARGOS.
2.1. IMPACTE DEL SARS-COV-2 A CURT TERMINI
En el conjunt de gràﬁcs que hi ha tot seguit es pot
observar com a Castelló de la Plana, igual que en les
diferents concrecions territorials a partir del mes de
març, el nombre de persones parades s’incrementa
considerablement. En roig es pot seguir l’evolució
de l’atur en el període d’octubre del 2019 a juliol del
2020. A partir de març l’indicador es dispara ﬁns a
aconseguir el punt àlgid al juny, mes a partir del qual
ﬁnalitza l’estat d’alarma. Al mes de juliol es pot percebre una recuperació generalitzada, mentre que en
el conjunt de l’Estat, l’evolució ha sigut més suau.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES DESOCUPADES
COMPARATIVA ENTRE ELS PERÍODES D’OCTUBRE A JULIOL DEL 2018-2019 I 2019-2020

Fuente: Observatorio Socioeconómico de Castelló
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En blau es representa l’atur en el mateix període
temporal de l’any anterior (d’octubre del 2018 a
juliol del 2019). Castelló experimentava un descens de la desocupació, dibuixant una corba molt
més favorable que un any després.
La distribució de demandants d’ocupació segons
sexe reﬂecteix com les dones, 59,1%, pateixen
més atur que els homes, 40,9%.
Respecte al nombre de contractes, com es mostra en el conjunt de gràﬁcs següents, el període
d’octubre a juliol de l’any anterior supera el nombre de contractacions que es produeixen en l’actualitat. Al mateix temps, en roig es pot observar
la recuperació en el nombre de contractacions a
Castelló de la Plana de manera proporcional a la
resta de territoris i a la desescalada. Hi ha certa
incertesa respecte a l’evolució de la crisi sanitària, a la qual s’haurà d’enfrontar la fase de recuperació econòmica.

tor serveis és el que més contractacions aglutina.
Respecte a l’evolució del nombre d’aﬁliacions a la
Seguretat Social, també es pot observar com experimenten una recuperació lleu en comparació
amb l’inici de l’estat d’alarma, segons dades extretes de l’Observatori Socioeconòmic de Castelló.

A continuació es presenten les activitats més contractades durant el juliol del 2020 a la ciutat. El secEVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS
COMPARATIVA ENTRE LOS PERIODOS DE OCTUBRE A JULIO DE 2018-2019 Y 2019-2020

Fuente: Observatorio Socioeconómico de Castelló
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2.2. Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO)
Els ERTO han sigut un indicador molt sensible de
les conseqüències de la crisi sanitària en el mercat laboral. Van experimentar un gran increment
al març i han continuat creixent.
3. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL TEIXIT
PRODUCTIU
L’escenari empresarial de la ciutat presenta una
especialització alta en el sector serveis, el 83,19%
de les empreses locals pertanyen al sector. Castelló és la capital de la província i per tant aglutina
els principals serveis i funciona com a centre administratiu, a més també presenta una taxa d’activitat alta en els sectors de comerç i en hostaleria
(34,48%), com es pot observar en el gràﬁc 1.
Font: Observatori Socioeconòmic de Castelló

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL
COMPARATIVA ENTRE ELS PERÍODES D’OCTUBRE A JULIOL DEL 2018-2019 I 2019-2020

Fuente: Observatorio Socioeconómico de Castelló
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ERTES - Castelló de La Plana, 2020
Periodo aproximado de
tiempo

Abril

Mayo

Junio

Empresas

2.688

2.722

2.754

Personas trabajadoras

15.589

15.906

16.155

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IIDL.

El gràﬁc clarament ens mostra una població sensiblement dependent del comerç, el transport i
l’hostaleria, sectors que pateixen amb més força
la crisi sanitària. No obstant això, hi ha un percentatge que arriba vora el 20% d’empreses dedicades a activitats professionals, perﬁls professionals
qualiﬁcats ja siguen consultories especialitzades
o empreses tecnològiques. Castelló de la Plana
ocupa el centre administratiu de la província i a
més té dos universitats en el territori.
El teixit empresarial presenta una recuperació de
l’anterior crisi del 2008 amb una corba suau, però
sempre ascendent, a partir de l’any 2015. Segons

dades extretes del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.
4. FORMACIÓ
El nivell formatiu de les persones demandants
d’ocupació a la ciutat es reﬂecteix en la taula següent durant el mes de juliol del 2020. El grup
més afectat per la desocupació és el que no té
un títol de graduat en ESO. En les dades que es
poden comprovar en la taula següent, suposen el
62,95% de les persones demandants d’ocupació
a la ciutat.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana

109

PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Persones desocupades segons el nivell formatiu. Castelló de la Plana, juliol del 2020
Nre. de demandants

%

Estudis primaris o d’educació secundària incomplets (11, 12, 21, 80, 22)

9.994

62,95%

Primera etapa d’educació secundària amb títol de graduat escolar o
equivalent (23, 31)

2.134

13,44%

896

5,64%

Ensenyaments de formació professional especíﬁca, música, dansa, esport i
arts plàstiques i disseny. (33, 34, 41, 51, 53, 56)

1.530

9,64%

Ensenyaments universitaris (52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61)

1.323

8,33%

TOTAL

15.877

100%

Nivell formatiu

Ensenyaments de batxillerat (32)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de LABORA.

Fuente: Universitat Jaume I (UJI).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de dades obertes de la Generalitat Valenciana.
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A continuació es presenten dos gràﬁcs en els quals
es pot comparar l’evolució en els darrers anys de
la demanda d’estudis en la principal universitat de
la ciutat i en els cicles formatius. A grans trets, es
pot observar com les matriculacions en la Jaume
I mostren una clara tendència a la baixa, mentre
que el nombre de matricules en formació professional augmenta.

cindible incentivar-ne la incorporació, tant en
el sector públic com en el sector privat, millorant-ne les condicions per a aconseguir una absorció més bona del sistema en l’economia local.
ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ APLICADES AL
TERRITORI
INTRODUCCIÓ

CONCLUSIONS
La crisi sanitària afecta la situació de Castelló de
la Plana, igual que la resta de territoris. No obstant això, abans de la pandèmia, ja s’havia iniciat
una transició cap al futur de l’ocupació que ara
s’ha accelerat. Des de l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació s’han detectat sectors emergents
en el territori que ajudarien a la diversiﬁcació econòmica i que estan en la línia del RIS3. Així, els
serveis avançats a empreses, sobretot els relacionats amb les noves tecnologies; la logística, amb
la futura estació intermodal del port de Castelló;
el sector biotecnològic, que ha cobrat gran rellevància des que va esclatar la crisi pandèmica, i,
ﬁnalment, l’eﬁciència energètica, com una mesura
per a abordar el canvi climàtic.
En deﬁnitiva, cal dir que la carrera per la innovació
territorial ha començat i el que és ben segur és
que, sense innovació, els territoris veuran reduïda
la capacitat productiva. Per això, és necessari establir les bases per al desenvolupament del procés innovador, crear el caldo de cultiu necessari
perquè l’economia local siga més dinàmica on els
emprenedors tinguen a l’abast les eines necessàries per a fer de la nostra ciutat un formiguer de
propostes, de projectes.
Sistematitzar la innovació és en si mateix una
contradicció, però el procés necessita un marc
que en siga impulsor. L’Agència Valenciana de
la Innovació (AVI) tracta d’organitzar els processos a escala regional. En la mateixa direcció, el
treball en xarxa dels principals stakeholders és
fonamental per a abordar les tendències, fortaleses, debilitats…, així com potenciar el talent
i la investigació en les administracions i en les
empreses. Una base de treballadors ben formats
i altament qualiﬁcats és necessària no sols per
a generar nous coneixements i tecnologies sinó
també per a adaptar-los, transformar-los i explotar-los, així com per a impulsar la introducció de
nous models i principis organitzatius. Així, i encara que Castelló disposa d’una base crítica de
llicenciats en les àrees relacionades amb STEM
per al desenvolupament del sistema, és impres-

Castelló de la Plana té un gran potencial de desenvolupament sostenible (sustentat sobre els tres
pilars: econòmic, social i ambiental) i disposa
d’una administració local totalment bolcada a facilitar un teixit productiu socialment responsable i
hi ha empreses que inverteixen en la sostenibilitat
actual i per a les pròximes generacions. A més, el
moment conjuntural que ha provocat la pandèmia
mundial de la COVID-19 causada pel virus SARSCoV-2 fa que siguen imperatives les polítiques que
ens permeten la resiliència suﬁcient per a adaptar-nos a les noves necessitats i posicionar-nos
com a ciutat innovadora. En el 2017 es va fer el
primer Diagnòstic Socioeconòmic de la ciutat en
el marc del Pla Avalem Territori; llavors es van
identiﬁcar les fortaleses principals de la ciutat, els
clústers emergents, que representen un gran valor afegit per a l’economia local, com per exemple
el clúster tecnològic. D’altra banda, una de les debilitats que implicava la ciutat llavors era la poca
deﬁnició de projectes estratègics econòmics i l’escassa diversiﬁcació del teixit empresarial.
Fent una mirada arrere a vista d’au, els anys previs a la crisi del 2008 es consideraran presumiblement d’ací a poc de temps com els anys de màxima globalització. El comerç mundial augmenta
de menys del 40% del PIB mundial en 1980 a més
del 60% en l’actualitat. Durant el mateix període,
el nombre de persones que viuen en ciutats s’ha
multiplicat per quatre, la qual cosa suposa un
augment de més de la mitat de la població mundial. No obstant això, la pandèmia de la COVID-19
revertirà les tendències de globalització i de concentració de població en grans ciutats. Amb el
present document d’estratègies, Castelló pretén
anticipar-s’hi i establir precedents en les pròximes polítiques d’ocupació.
El Diagnòstic Socioeconòmic del 2017 de Castelló és clau per a conéixer bé el punt de partida.
L’estructura econòmica de la ciutat la domina el
sector serveis, mentre que la indústria encara
es troba molt atomitzada. La indústria ceràmica
és un referent de resiliència econòmica enfront
d’una crisi i un sector capdavanter quant a inno111
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vació, dominant en altres municipis confrontants.
Castelló té l’oportunitat de representar un model
centrat en una economia d’alt valor afegit amb
un desenvolupament digital elevat, on ﬂuïsca la
transferència de coneixement des dels instituts
tecnològics, la universitat, la investigació... a les
empreses, la societat i les persones. A més, es
dediquen esforços per a generar cooperació interempresarial i apoderar les pimes, en facilitar
experiències per a testar productes, serveis i noves iniciatives empresarials.
L’estructura empresarial local la dominen pimes,
sobretot en el sector serveis, on més es patiran
les conseqüències de les mesures de contenció
de la COVID-19. També hi ha emprenedors joves,
formats i amb qualitats i iniciativa; incrementar
el nombre d’incubadores empresarials ajudaria a
donar-los cabuda.
Un altre dels canvis ja inclosos en el diagnòstic
és que la societat hiperconnectada és la societat
del futur i la que podria suavitzar el despoblament
de la província, amb la qual cosa la capitalitat de
Castelló es beneﬁciaria d’un equilibri territorial
més gran.
A continuació es presenten deu objectius estratègics principalment des de dos perspectives. En
primer lloc, la constatació que existeixen en el territori, seguidament de les estratègies proposades
a escala local i regional. Els objectius estan connectats al seu torn amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per voluntat expressa
del Govern municipal, de tal manera que en cada
titular, es farà referència explícita a la relació que
hi ha entre els ODS i les actuacions proposades.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral

des d’altres institucions (sobretot la Generalitat
Valenciana). Per a assolir l’objectiu s’articulen els
eixos d’actuació següents:
1. Impuls a la contractació amb 450.000 € per
al foment de l’ocupació Castelló CONTRACTA. Es
tracta de subvencions directes amb un pressupost
de 2,37 milions d’euros per a la creació d’ocupació
i contractació de persones en situació de desocupació en el 2020. Una iniciativa que s’ha posat en
marxa arran de l’emergència sanitària i social de
la COVID-19.
2. La inserció laboral de persones desocupades
dels darrers anys s’ha centrat en els programes
de: jornals de vila, ocupació agrària, llançadora
d’ocupació, Castelló Oest, CastellóCREA, T’Avalem, Et Formem, taller d’ocupació, salari jove
(EMPUJU i EMCUJU), EMCORP. També s’ha fomentat la inserció mitjançant la Fira CastellóCREA;
Beta.coop; els serveis d’orientació, intermediació
i emprenedoria; les línies de subvencions: economia social, creació i consolidació d’empreses,
projectes d’ocupació, projectes d’innovació, boniﬁcació tipus d’interés microcrèdits i recuperació
del talent. I també mitjançant l’oferta d’ocupació
pública de l’Ajuntament.
3. El Servei d’Orientació laboral a través del qual
s’ofereix a la població motivació, informació, formació i eines necessàries per a aconseguir una
ocupació. (Es complementa amb els objectius 3 i 6).
4. Foment de l’economia social mitjançant tres eixos d’actuació: (1) Clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament. (2) Ajudes a l’economia social que el Pacte Local ha habilitat durant
els últims anys i que enguany, tan peculiar, s’han
integrat en les ajudes d’impuls a la contractació
del Pla Castelló CONTRACTA. (3) Col·laboració amb
altres institucions o organismes públics i privats
que treballen per a aconseguir més inserció laboral dels habitants de Castelló de la Plana i a millorar l’ocupabilitat.

INSERCIÓ
ODS: Treball decent i creixement econòmic (8) i
Reducció de les desigualtats (10)
Es tracta d’un dels objectius centrals de l’estratègia. L’ADL Castelló CREA desenvolupa diferents
línies d’actuació i a través del Consorci tracta
d’atendre diferents col·lectius i facilitar-los la posada en pràctica de polítiques d’igualtat d’oportunitats i inserció laboral. A més, el Consistori participa en múltiples programes d’actuació proposats
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Quant a les línies estratègiques proposades per a
l’objectiu que es podrien sumar a les que posa en
marxa l’Ajuntament són:
• Aprofundir en la creació d’eines i aplicacions
informàtiques per a l’ocupació. A més, continuar
amb l’eina Gestionant-te2 ja implantada a l’Ajuntament de Castelló.
2 Gestionant-te és una aplicació informàtica uniﬁcada, àgil, senzilla i eﬁcaç que arreplega tota la informació rellevant de les persones
usuàries de Castelló CREA, així com l’itinerari.

• Dur a terme el passaport per a l’ocupació, una acció coordinada entre les principals institucions de
la ciutat que actuen en la inserció laboral, de manera que s’eviten duplicitats i poder fer un seguiment
conjunt de les persones demandants d’ocupació.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: Qualitat de l’ocupació
i millora de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra.
QUALITAT
ODS: Treball decent i creixement econòmic (8) i
Reducció de les desigualtats (10)
Sobre la qualitat de l’ocupació, hem d’assenyalar
el gran impacte de la crisi del 2008 sobre la ciutat,
per la connexió entre el sector ceràmic, la construcció i el turisme com a eixos de l’ocupació llavors. El resultat va ser una eixida difícil de la crisi
i efectes no volguts sobre la qualitat de l’ocupació.
Ara, la crisi del 2020 torna a aﬂorar alguns dels
perills viscuts en anys anteriors. Fan falta mesures o estratègies per a mitigar-ne els efectes i afavorir una ocupació de més qualitat, a la qual, per
descomptat, contribueix el present document.
El territori fa un esforç per a millorar la qualitat
en l’ocupació, tant en el majoritari sector serveis
com en l’activitat industrial present a Castelló i
altres sectors:
1. La participació permanent dels sindicats (UGT i
CCOO) en el Pacte Local per l’Ocupació de Castelló,
pel que fa a la funció de vigilància en el compliment de la legislació laboral i bones pràctiques.
2. La referència a les bones pràctiques s’articula
per mitjà de protocols d’actuació i convenis amb
associacions representatives de col·lectius en situació d’exclusió social (complementa els objectius 1 i 3). S’ha de destacar el lideratge quant a
bones pràctiques en condicions de contractació de
l’Ajuntament de Castelló en la xarxa de territoris
socialment responsables (RETOS)3 (complementa
l’objectiu 9).
Además de las actuaciones que ya se vienen
desarrollando, se plantean las siguientes estrategias a medio plazo:

3 Xarxa que lidera el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través
de la Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la
Responsabilitat Social de les Empreses. La integren territoris locals, la
missió dels quals és articular, integrar i implementar diferents estratègies per al desenvolupament de territoris socialment responsables
que milloren la qualitat de vida dels habitants.

• Disminuir la temporalitat mitjançant una línia
d’ajudes de foment de l’ocupació que, atesa la situació convindria que fora per a la contractació de
més enllà dels 24 mesos que asseguren els experts que pot durar la crisi sanitària amb una inﬂuència especial en l’ocupació i, per tant, en l’economia local.
• Fomentar les mesures per a l’assentament
de fórmules de teletreball mitjançant convenis i
acords sectorials que permeten la ﬂexibilitat i racionalització d’horaris, la conciliació laboral i familiar, la corresponsabilitat, així com la contenció
de la pandèmia i, per tant, eixir abans de la crisi
global. Una estratègia que requereix acords entre agents socials (sindicats i empresaris) amb el
suport de l’administració. Espanya té una de les
millors xarxes internes d’internet d’alta velocitat
a Europa (91% cobertura de banda ampla) segons
el Banc d’Espanya.
• Buscar la coordinació de l’Observatori socioeconòmic d’ocupació amb l’Observatori del Treball Decent de la Generalitat Valenciana (es complementa amb els objectius 6 i 8), que naix amb
l’objectiu de combatre l’economia submergida, la
feminització de la pobresa i la precarietat laboral.
• Igual que succeeix en altres territoris, les condicions laborals de part del sector serveis presenten
deﬁciències i ﬁns i tot absència de convenis vàlids
que en regulen l’activitat. Realitat en la qual els sindicats poden fer esforços perquè es desenvolupe
i implemente un conveni col·lectiu en l’hostaleria.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les
persones, inclusió social de col·lectius
desfavorits.
INCLUSIÓ
ODS: Fi de la pobresa (1) i Reducció de les desigualtats (10)
És habitual relacionar l’ocupació amb la inclusió
social, ja que és l’eina més eﬁcaç per a integrar
les persones i eliminar les desigualtats. ADL-Castelló CREA fa actuacions clau en el camp des de
la perspectiva de la inserció laboral. De cara a les
futures estratègies, l’objectiu no s’abordarà com
a prioritari, ja que hi ha un altre departament especialitzat (Serveis Socials). Les actuacions de
l’ADL-CastellóCREA són les següents:
1. Serveis d’orientació i intermediació amb diversos punts d’atenció a la ciutat on s’aborda la
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inclusió social a través de l’òptica de l’ocupació i
la millora de l’ocupabilitat de tots els col·lectius.
En el centre situat al barri de Sant Llorenç, a més
d’orientar la ciutadania per a l’ocupació, es fan
tasques d’alfabetització digital i de desenvolupament personal que ajuden a aconseguir una proximitat més gran a l’ocupabilitat.
2. Jornals de Vila, exclusiu de l’Ajuntament, és un
programa d’inserció laboral que va nàixer l’any
2016 i que va dirigit a contractar persones en situació de desocupació amb el risc d’exclusió social. El programa ha anat guanyant importància
dins de la ciutat i consisteix a contractar durant
sis mesos en categories laborals de tota mena.
L’objectiu principal és proporcionar una experiència laboral a qui s’haja allunyat del món del
treball, per a així augmentar-ne l’ocupabilitat.
3. El servei d’emprenedoria fa tallers per a despertar l’emprenedoria en diferents col·lectius,
també orientat a l’autoocupació com a forma
d’inclusió, com ara «De la desocupació a l’autoocupació».
Com s’ha dit, l’objectiu és prioritari d’altres àrees del consistori, per la qual cosa les estratègies
plantejades són:
• Continuar considerant les necessitats de cada
col·lectiu per a abordar-ne les necessitats particulars: dones, joves, majors de 30 anys, majors de
45 anys... per al foment de l’ocupabilitat, tant en
l’atenció a través del Servei d’Orientació, com en
els programes propis (Jornals de Vila) tractant de
trencar el cercle de pobresa.
• Vistos els resultats del programa Castelló Oest,
es valora la possibilitat d’implementar una altra
oﬁcina similar al Grau, a causa de la proximitat a
la mar i les intencions manifestes del consistori
de desenvolupar l’economia blava.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la població i de
l’adequació del sistema de la formació local a
les necessitats territorials.

A més s’alinea amb el Pla Avalem Territori, en tant
que estableix com una de les estratègies identiﬁcar necessitats formatives dels sectors emergents.
Castelló aglutina molts dels centres de formació
reglada a escala provincial i des d’on es pot accedir a formació especíﬁca en les noves tendències
laborals. A més, el consistori compta amb el Centre
de formació municipal Tetuan XIV, en el qual s’imparteix una gran varietat de programes formatius;
alguns dissenyats per la mateixa àrea de formació
de CastellóCREA i altres amb subvenció de LABORA
i altres institucions. L’objectiu es du a terme mitjançant els eixos d’actuació següents:
1. El consistori ofereix un ampli ventall de cursos
amb la premissa de «Formació a la Carta». L’oferta de cursos se centra en sectors tradicionals i en
sectors emergents, en línia amb el que s’indica en
el document de diagnòstic. Es tracta de píndoles
formatives que estratègicament busquen incrementar l’ocupabilitat de la societat.
2. La creació del tauler d’anuncis digital que Castelló CREA posa a la disposició de la ciutadania,
on es poden consultar recursos formatius en línia,
actualitzat diàriament.
3. L’Ajuntament també ha subvencionat dos edicions del curs «Escola d’emprenedors».
4. Una altra actuació que s’ha de destacar, per la
rellevància que pren la formació professional i
que no naix de l’Ajuntament, és::
5. La implantació de la formació professional dual
en el grau d’Informàtica de l’IES Caminàs, com a
mesura per a ajustar la formació a les demandes
de les empreses i incrementar la inserció laboral.
A causa del conﬁnament, el futur a curt termini de
l’educació presencial és incert, entre altres coses
per la falta de recursos tecnològics de les famílies
(bretxa digital). A més, moltes persones treballadores necessiten reciclar-se o especialitzar-se
per a incrementar l’ocupabilitat. Algunes de les
estratègies següents transcendeixen les competències de l’administració local i busquen tindre
eco en les administracions regionals:

FORMACIÓ
ODS: Educació de qualitat (4), Reducció de les desigualtats (10) i Treball decent i creixement econòmic (8)
Es tracta d’un dels objectius centrals d’ADL-CastellóCREA, ja que compta amb múltiples iniciatives.
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• Fer cursos d’alfabetització digital, ús de plataformes i administració electrònica. En molts casos, la digitalització dels processos administratius
deixa certs col·lectius fora del sistema, per no entendre com funcionen els tràmits oﬁcials des de
fer la declaració de la renda, sol·licitar una beca,
buscar faena, etc.

• Afavorir la informació per a l’orientació professional a l’alumnat a partir dels catorze anys, per tant,
l’estratègia hauria de completar-se amb la incorporació de l’assignatura de FOL (Formació i orientació
laboral) ja en l’ESO (competència de la Generalitat
Valenciana).
• Desenvolupar les soft skills que demanen les
empreses i no previstes en el currículum acadèmic,
involucrant les institucions implicades en l’educació i formació.
• Fomentar la impartició del curs «És l’hora del
codi». Programa que suposa un avanç qualitatiu
en la societat del coneixement que volem per a
Castelló. El programa ens permet una progressió
adequada d’aprendre a programar des dels tres o
quatre anys, per tant, tota una generació, que en el
futur en major o menor mesura haurà de programar en la seua vida diària més del que ara com
ara es necessita i s’intueix. Preparació per a tindre
una joventut totalment a l’avantguarda en una de
les formacions més demanades de les soft skills.
• Invertir a les escoles de segona oportunitat i fomentar-hi l’emprenedoria. La idea és facilitar a joves de 15 a 29 anys, sense ocupació i/o formació,
un model pedagògic original basat en una formació innovadora a través d’itineraris personalitzats,
un reforç en competències bàsiques i laborals,
experiències pràctiques en vinculació amb el món
empresarial, i un suport en demandes socials amb
una atenció especial als més vulnerables.
• Accions formatives d’acreditació de competències o carnets professionals amb la intensiﬁcació
conseqüent de la col·laboració amb els centres que
puguen proveir les certiﬁcacions.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del
model productiu mitjançant els sectors
existents i el suport a noves activitats
especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local.
(MODEL PRODUCTIU)
ODS: Treball decent i creixement econòmic (8),
Indústria, innovació i infraestructura (9), Ciutats i
comunitats sostenibles (11), Producció i consums
responsables (12)
En l’actualitat ja es dediquen molts esforços al
model productiu, entre els quals destaquen:
1. Foment de la cultura emprenedora i desenvolu-

pament d’iniciatives empresarials::
• El Servei d’emprenedoria desenvolupa una labor
de diagnòstic d’actituds emprenedores, fa itineraris individualitzats, ha implementat l’escola d’emprenedors, llança i gestiona subvencions (Castelló Contracta; Creació i consolidació empresarial;
Innovació, economia social; Projectes d’ocupació;
subvenció dels costos de microcrèdits, Recuperació del talent) i gestiona Emprén en 34 –una simpliﬁcació administrativa.
• L’ediﬁci CIES és una incubadora d’empreses, punt
d’intercanvi i network entre emprenedors i empreses emergents.
• El projecte CAFÉ CREA són reunions obertes on es
plantegen temes d’interés, tertúlies i es resolen dubtes, per als xicotets empresaris i emprenedors. (Es
vincula amb l’objectiu 8.)
• La creació dels premis a l’emprenedoria en col·laboració amb el CEEI Castelló per a l’alumnat de secundària.
• El projecte Betacoop està orientat a constituir noves cooperatives i crear-hi xarxes. (Es vincula amb
l’objectiu 8.)
• Es col·labora en qualsevol esdeveniment relacionat com el Somatech, Focus Pime o el Reset Weekend.
2. Un model turístic sostenible i diversiﬁcat que
permeta garantir un entorn segur, ambientalment
respectuós i alineat amb els ODS, com el turisme
basat en l’esport.
En el Diagnòstic Socioeconòmic elaborat en el
2017, es va plantejar la necessitat de fer esforços
per a diversiﬁcar el teixit productiu i impulsar sectors emergents a la ciutat. Per a aconseguir-ho, es
plantegen ara les estratègies següents:
• Formalitzar canals de comunicació amb els
stakeholders per part de l’Observatori socioeconòmic d’ocupació a través de diferents tècniques
com ara meses de diàleg, entrevistes... per a reconstruir els sectors més afectats per la pandèmia i per a l’impuls de nous sectors emergents,
4 Emprén en 3 és una iniciativa del Govern d’Espanya, amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP),
per a agilitar els tràmits de creació d’empreses i altres comunicacions
relacionades amb els emprenedors i les administracions públiques en
l’àmbit local, mitjançant serveis d’Administració Electrònica.
Emprén en 3 permet a l’emprenedor la possibilitat de crear empreses
i fer tràmits addicionals amb les entitats locals.
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com els basats en les tecnologies facilitadores
essencials5 amb la ﬁnalita d’aportar valor afegit
al teixit local basat en la sostenibilitat conforme
les exigències de la revolució 4.0.
• De l’aplicació transversal de les noves tecnologies, també es procura una línia d’intervenció per
a afavorir el comerç electrònic que a més afavorisca la recuperació del comerç minorista; mitjançant el màrqueting en línia, la facturació electrònica i que signiﬁcaria una tracció en altres activitats
com la informàtica, logística, paqueteria…
• Fomentar la creació de clústers amb la ﬁnalitat d’impulsar els empresaris a arribar a acords
comercials a escala local i supraterritorial (associacionisme comercial) o d’un altre tipus que faciliten el desenvolupament de projectes complexos
que impliquen col·laboració.
• Fomentar l’atracció de població universitària,
prenent com a model el cas de Heidelberg a Alemanya. Castelló és atractiva per a la joventut, ja
que es tracta d’una ciutat mitjana amb moltes
infraestructures i maneres de viure atractives.
Seran necessàries residències universitàries a la
ciutat i invertir en el carril bici ja previst en l’EDUSI. Una mesura que contribuiria també a la desestacionalització del turisme.
• Estretir llaços amb l’interior per a aconseguir
una coordinació turística a escala territorial més
gran, per a la qual fa falta la comunicació entre els
pactes territorials, usant l’IIDL com a pont, la xarxa de pactes i acords o altres eines. Alineant-se
amb l’estratègia de la Generalitat Valenciana, basada en un model de turisme sostenible i equilibri
territorial. (En concordança amb l’objectiu 8.)
• D’altra banda, Castelló també té característiques necessàries per a desenvolupar el turisme
basat en la salut, en la línia de la Smart Silver
economy. Un tipus d’economia que s’obri com un
mercat d’oportunitats de negoci, orientada a les
persones majors, inclou totes les àrees relacionades: salut i atenció mèdica; casa i tecnologia;
cura i oci. Per tant, s’ha de tindre en compte en el
pla estratègic de turisme.
• La indústria agroalimentària s’ha de promocionar des de dos perspectives, d’una banda la coordinació amb els pactes o municipis productors
5 Tecnologies facilitadores essencials: empreses que desenvolupen
micro i nanoelectrònica; fotònica; nanotecnologia, biotecnologia, microelectrònica; materials avançats; biotecnologia industrial i fabricació
avançada; tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
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per a la distribució de productes (eix interior-ciutat de Castelló) (aproﬁtant la capacitat logística de
la ciutat) i d’altra banda per a alinear l’eix gastronomia - turisme - cultura i donar una imatge de
ciutat sostenible, amb la dedicació dels terrenys
sense ús al cultiu ecològic. En el darrer sentit s’ha
de tindre en compte: (1) anàlisi i inventari de terres abandonades, sistemes de reg (banc de terres
de Castelló); (2) posada en marxa de mecanismes
de difusió: xarxes socials, aplicacions, venda en
línia i/o a domicili per a la venda de productes
de proximitat (peix, fruita…); (3) estudi i promoció
de l’agricultura ecològica i l’agroecologia, d’acord
amb el Pla valencià de producció ecològica, l’explotació dels horts urbans i la Llei d’estructures
agràries; (4) la diversiﬁcació de productes per a
reduir l’estacionalitat
• Impulsar el sector logístic, en concordança amb
l’estratègia RIS3 regional. El gran protagonista en
el sector és l’esperada estació intermodal. Hui, la
Comunitat Valenciana no disposa de cap espai logístic de vocació internacional adaptat a les noves
demandes i als estàndards del transport modern.
S’han d’establir canals de comunicació formal
amb els stakeholders per a detectar necessitats
a través de les diferents tècniques d’investigació
sociològiques (grup focal, entrevistes…) i en la
mesura que siga possible s’han de buscar vies de
participació del sector en el Pacte Local per l’Ocupació de Castelló.
• Crear una llançadora de projectes d’economia
social alineant-se amb l’smart city que incloga
el concepte de societat integradora; per a aconseguir una sensibilització més gran en igualtat
d’oportunitats i diversitat, d’acord amb els ODS.
• Potenciar les empreses socialment responsables, caracteritzades pel compliment avançat de la
normativa laboral, social i mediambiental a l’hora
de concedir licitacions. L’ocupació sostenible i les
empreses que generen energies netes i l’economia circular han de generar un impacte positiu en
el sector primari i possiblement en la repoblació
dels municipis circumdants, fet que reverteix a la
nostra ciutat com a capital administrativa.
• Crear i difondre un registre de locals de restauració, comerç, hostaleria i activitats que estiguen
tancats, o jubilacions sense relleu; amb la ﬁnalitat
d’identiﬁcar la disponibilitat de transferir, cedir,
llogar de manera que en continue la vida productiva ahora que s’aconsegueix la inserció laboral
d’altres persones.

• Reconstruir els sectors productius afectats per
la COVID-19 resulta fonamental. Per a fer-ho fan
falta diagnòstics i crear un entramat de fòrums de
diàleg que de manera pràctica arriben a conclusions vives d’accions a dur a terme i que impliquen:
empresaris, sindicats, els serveis de Castelló CREA
d’orientació, intermediació, formació, emprenedoria, i el mateix observatori socioeconòmic, altres
serveis d’orientació laboral de la ciutat, l’IIDL, els
serveis d’intermediació de LABORA, el port, Espaitec i altres stakeholders. En la línia de l’Estratègia
Europea de Reconstrucció.
• Oferir assessorament tecnològic a l’emprenedor
i/o les pimes fomentant la ﬁgura dels consultors
de transformació digital en col·laboració amb institucions com la UJI, Xarxatec i l’Ajuntament.
• Estudiar fórmules per a ubicar noves incubadores d’empreses que faciliten l’accés a l’autoocupació dels sectors emergents en la línia de la
innovació, energia i sostenibilitat com el ja actual
ediﬁci CIES i establir les bases d’una nova generació d’empreses i protoclústers empresarials.
• Desenvolupar programes amb continuïtat per a
l’emprenedoria en femení en la línia del taller «Lideratge en femení», així com mesures formatives
especíﬁques. (Es vincula amb l’objectiu 6.)
• Crear xarxes virtuals de suport social entre els
neoemprenedors que facilite els contactes entre
ells a través d’una plataforma pública.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Principi de
transversalitat de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones.
IGUALTAT
ODS: Igualtat de gènere (5) i Treball decent i creixement econòmic (8)
L’objectiu estratègic d’igualtat de gènere és un objectiu transversal. S’incorpora directament en el
conjunt d’actuacions de l’administració local. Algunes de les mesures adoptades són:
1. Elaborar el tercer Pla d’igualtat (PIO). Es tracta
d’un conjunt de mesures, consensuades en les
comissions tècniques i d’assessorament, amb
l’objectiu d’aconseguir que Castelló avance en
igualtat d’oportunitats de dones i homes. Les mesures estan temporalitzades (el període d’execució del Pla d’Igualtat és 2019-2023) i s’avaluen
anualment per a garantir que es complisquen i

s’executen correctament. Les àrees en les quals
s’estructura el PIO són: canvi institucional, ciutat
de drets, economia per a la vida, barris habitables i inclusius, Castelló ciutat educadora, violències masclistes.
2. S’ha donat suport a una moció per a elaborar
un pla municipal per la diversitat sexual que situe
Castelló al capdavant de la defensa dels drets dels
col·lectius LGTBI+ en l’àmbit local.
3. La Junta de Govern Local de Castelló ha aprovat
contractar per procediment obert el servei d’escola de matí i de vesprada per als cursos 2020-2021
i 2021-2022. Molts estudis mostren com l’emprenedoria femenina té més presència en les regions
on hi ha oferta pública de qualitat en centres infantils de 0 a 3 anys i en l’escolarització infantil i
primària.
4. Per a reduir la bretxa digital durant el conﬁnament, s’han repartit encaminadors entre les famílies que resideixen al parc autonòmic d’habitatges
públics del barri de Sant Llorenç. Un projecte pilot
de la Generalitat que l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha sol·licitat ampliar a la resta de la
ciutat per a dotar d’internet altres famílies en risc
d’exclusió, especialment les que tenen ﬁlls en edat
escolar i no poden accedir a la formació en línia.
5. Des del Servei d’orientació laboral es facilita
informació laboral a les dones desocupades amb
una incidència especial en dones víctimes de violència de gènere.
A més de la crisi ﬁnancera, és necessari parlar de
la crisi de les cures, que duen a terme tradicionalment les dones, que ben sovint combinen amb
la vida professional. Les estratègies que es plantegen per a l’objectiu es presenten a continuació:
• Treballar amb col·lectius com ara dones que fan
faena domèstica (en coordinació amb la plataforma de treballadores domèstiques), treballadors i
treballadores que treballaven en economia submergida o sense condicions laborals dignes, treballar amb el col·lectiu amb dret a percebre l’ingrés mínim vital.
• Les dones manifesten tindre una clara falta de
formació en qüestions ﬁnanceres, eines fonamentals d’accés a càrrecs de gestió; per això s’han
d’impulsar cursos formatius en les competències
transversals relacionades i en ﬁnançament orientats a dones emprenedores.
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• Constituir meses de treball amb la participació
de les àrees d’Ocupació, Formació i Serveis Socials d’una banda i d’Ocupació amb Igualtat d’oportunitats de l’altra; amb la ﬁnalitat de coordinar
interdepartamentalment les accions dirigides a
facilitar la igualtat d’oportunitats.
• Afavorir la ﬂexibilitat horària i el teletreball,
sempre que es puga fer en les empreses i siga
beneﬁciós per al personal, ja que en certa manera
el teletreball pot suposar una sobrecàrrega.
• Fer estudis conjunts entre l’Observatori del treball digne de la Generalitat Valenciana i l’Observatori socioeconòmic d’ocupació de Castelló, amb
l’objectiu d’apoderar les dones per a aconseguir
un teixit productiu que compte amb tots els recursos humans disponibles en el territori al cent per
cent sense precarietat laboral.
• Promoure la creació d’una Escola de dones
professionals, directives i emprenedores, per a
impulsar la incorporació de les dones en el món
empresarial, posar en funcionament i consolidar
els projectes de negoci, promovent trobades, programes, congressos, premis... que fomenten l’intercanvi de coneixement entre les empreses; des
del lideratge transformador i les estratègies de
comunicació en femení.
• Fomentar les unions temporals d’empreses (UTE)
liderades per dones empresàries per a poder aconseguir les dimensions necessàries a l’hora de constituir-se com a proveïdores de l’administració pública.
Paral·lelament, com a subjecte actiu del dit reforç.
• Demanar a les empreses que liciten/opten per i
per a un pressupost públic que disposen d’un pla
d’igualtat i que l’executen.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics.
INFRAESTRUCTURES
ODS: Indústria, innovació i infraestructura (9) i
Ciutats i comunitats sostenibles (11)
La capacitat d’incidir en les infraestructures en
el cas del consorci/Ajuntament de Castelló és
la més gran de tots els pactes de l’àrea funcional, no obstant això no és matèria competent
de l’Agència de Desenvolupament Local CastellóCREA. Raó per la qual no es plantegen estratègies pròpiament dites en l’objectiu.
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Alguns dels projectes en el camp que s’aborden
des d’altres objectius en el present document són:
el Pla de Ciutat Intel·ligent; l’estació intermodal
de transport de mercaderies; xarxa de transport
urbà; el Corredor Mediterrani; accions previstes
en l’EDUSI i l’acceleració de la cobertura 5G NSA i
5G SA a Castelló.
La intermodalitat del port projectarà el teixit empresarial, en millorarà la competitivitat i guanyarà
quota de mercat; equilibrarà usos de carretera,
ferrocarril i interconnexió portuària. No obstant
això, l’aproﬁtament de les oportunitats esmentades està condicionat per les demores en les infraestructures ferroviàries i logístiques del Corredor Mediterrani, una aposta estratègica que la
societat demana des de fa dècades i que millorarà
el nostre atractiu per a localitzar noves activitats
productives. D’altra banda, l’alliberament de l’AP-7
ha suposat un actiu per al sector del transport de
persones i de mercaderies.
És important també assenyalar la necessitat
d’unir les vies d’accés nord a la ciutat, de tal manera que es ﬁnalitze el cinturó via ràpida que envolta Castelló i que impulsaria les empreses del
polígon industrial El Serrallo, La Ciutat del Transport, els Ciprers i la zona est.
2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB LES XARXES TERRITORIALS
Les xarxes territorials creen un valor intangible difícil
de mesurar a curt termini, però suposen un augment
en el valor de les empreses i en les organitzacions
implicades; s’engendra una competitivitat territorial
que farà desenvolupar les pròpies potencialitats.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial
i xarxes internes.
COOPERACIÓ INTERIOR
ODS: Aliances per a aconseguir els objectius (17) i
Treball decent i creixement econòmic (8)
L’objectiu s’ha d’interpretar en clau interna, en la
capacitat de connectar des del consorci amb la
resta de regidories i serveis i/o institucions que hi
ha a la ciutat o altres pactes i acords territorials.
Destaquen els següents:
1. El Pacte Local per a l’Ocupació de Castelló ha
generat beneﬁcis notables pel que fa a desenvolupament local i foment de l’ocupació. En el pacte
s’inclouen l’Ajuntament, els sindicats més repre-

sentatius (UGT i CCOO) i l’antiga CEC, que encara no
s’ha reposat en representativitat empresarial local.
2. El treball a mitjà termini que es du a terme des
de l’observatori socioeconòmic d’ocupació de l’ADL
de Castelló mitjançant el Pla Avalem Territori és
una eina clau per al desenvolupament de la ciutat.
Basat en una metodologia participativa, implica en
tots els resultats el consens dels principals stakeholders locals (polítics, socials i econòmics).
3. La Diputació provincial de Castelló és l’òrgan
institucional propi que engloba els 135 municipis que formen la província. S’encarrega d’oferir
diversos serveis a la ciutadania i de fomentar la
col·laboració entre els municipis.
4. LABORA és un organisme autonòmic que ofereix serveis públics gratuïts que faciliten l’accés,
el manteniment i la millora de l’ocupació, en l’àmbit autonòmic.
5. Port Castelló, plataforma logística del Mediterrani al servei dels sectors productius de la
província. La nova ampliació del port preveu una
infraestructura ferroviària de mercaderies per a
l’exportació.
6. La Universitat Jaume I (UJI) és una universitat
pública d’ensenyament superior i investigació situada a Castelló de la Plana.
7. La xarxa de pactes i acords per l’ocupació de
la Comunitat Valenciana, una iniciativa sorgida des
dels mateixos pactes amb la ﬁnalitat de generar
un espai conjunt de treball que permeta millorar
els territoris des de la potenciació de les estratègies d’ocupació. Interrompuda la formalització per
la situació COVID-19, encara no es compta amb
els avantatges que la posició atorgaria al territori.
8. La creació del servei d’emprenedoria municipal ha suposat l’impuls d’una xarxa de contactes
entre les empreses locals que compten amb una
via directa de comunicació per a expressar les seues necessitats, també mitjançant el Café Crea.
9. La cooperació de l’Ajuntament amb la Universitat Jaume I és sistemàtica i té com a element central la Càtedra Ciutat de Castelló a més de la col·laboració permanent en actes i seus de la ciutat.
10. Altres acords aconseguits en matèria de ﬁnançament per l’Ajuntament fan referència a negociar condicions avantatjoses per a emprendre,
amb CaixaBank, amb l’Institut Valencià de Finan-

ces i amb el Banc Sabadell. Unes iniciatives amb
les quals es pretén facilitar l’accés a ﬁnançament,
un dels problemes principals a l’hora d’emprendre un projecte empresarial.
11. Ajuntament de Castelló junt amb FEVECTA, ha
impulsat el projecte Betaccoop, la primera cooperativa d’emprenedors de la Comunitat Valenciana
que permet als projectes testar la iniciativa empresarial abans de llançar-la al mercat. Betacoop posa a l’abast un mentor que els assessora,
una nau compartida, un marc legal per a facturar,
ajuda en la cerca de clients, comprar, una xarxa
de contactes… durant un període de dotze mesos
prorrogable.
12. Xarxatec, associació de l’àmbit de la tecnologia que té com a objectiu principal abordar les
necessitats formatives en el sector, integrant les
empreses tecnològiques de la ciutat per a coordinar i sumar esforços. Va nàixer com a procés natural en SOMA Tech Hub, un punt de trobada d’iniciatives tecnològiques i innovadores que promou
el CEEI amb el suport de l’IVACE.
13. Ascer, transcendeix la territorialitat local perquè implica tot el sector ceràmic i juga un paper
molt actiu en la dinamització del sector i en el
manteniment de la competitivitat internacional de
les nostres empreses.
14. Propeller, per a la promoció de la indústria
marítima. Hi ha vora tres-cents clubs a tot el món
sota les normes del The International Propeller
Club of the United States of America.
15. La Cambra de Comerç ofereix formació i serveis d’assessorament en ocupació, internacionalització i emprenedoria.
16. CEEI, organització destinada a donar suport
a totes les iniciatives empresarials que suposen
una innovació o diversiﬁcació empresarial, oferint
un sistema complet i integral d’activitats i serveis
a les pimes.
17. ITC du a terme projectes de R+D+I i transferència de tecnologia a les empreses, amb l’objectiu de
generar innovació i millorar el posicionament estratègic del sector ceràmic a escala internacional.
18. Espaitec és el Parc Cientíﬁc, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló.
Un espai innovador format d’empreses de base
tecnològica, grups d’investigació, associacions
i entitats públiques que treballen en diferents
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sectors econòmics amb l’objectiu de contribuir,
de forma quantiﬁcada i reconeguda, al desenvolupament socioeconòmic de la província de Castelló i a la diversiﬁcació del teixit empresarial a
través de la innovació.
19. CDT Castelló, guardonat com la millor institució d’Espanya promotora de gastronomia i turisme, centra l’activitat a acostar, impulsar i motivar
la formació en les àrees d’interés relacionades
amb la capacitació actual i futura dels professionals del sector turístic. Per a fer-ho, es fa ús de les
metodologies de formació a distància basades en
l’ús d’eines multimèdia i l’accés a través d’Internet,
amb tots els avantatges que això comporta. Té l’opció d’oferir i rebre llocs de treball en el sector. Ofereix singularment cursos a demanda del sector per
a millorar-ne la competitivitat a Castelló.
Una vegada identiﬁcades les principals estructures i xarxes internes que hi ha en el territori, es
presenten a continuació les estratègies que es
plantegen a futur:
• Reprendre la representació de la patronal en el
Pacte, quan es constituïsca a escala local.
• Fer reunions amb diferents associacions empresarials sectorials a escala local.
• A través de la coordinació que exerceix l’IIDL del
Pla Avalem Territori, dur a terme trobades per a
coordinar la implantació de les estratègies territorials entre els tres principals pactes de Castelló
(Municipis ceràmics i la Plana Baixa), ja que actualment la coordinació és molt dèbil.
• Ja que la xarxa de pactes i acords de la CV ha
vist el procés de formalització interromput a causa de la pandèmia de la COVID-19, concloure el
procés, i el Pacte de Castelló en formarà part com
a membre actiu quan la situació ho permeta ﬁrmant el Consell Rector el document d’adhesió corresponent.
• Una altra de les institucions amb les quals es
tracten d’establir relacions estables, de la qual
sorgisquen inputs productius en relació a la innovació, és el port de Castelló. És d’una importància
vital per tota la logística que gestiona i amb el qual
l’Observatori Socioeconòmic ha de mantindre reunions periòdiques amb la ﬁnalitat de matisar possibles necessitats formatives, ﬁlons d’ocupació,
projeccions professionals, etc.
•
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials
externes, col·laboracions
(COOPERACIÓ GLOBAL)
ODS: Aliances per a aconseguir els objectius (17) i
Treball decent i creixement econòmic (8)
EL’objectiu s’ha abordat des de l’Agència de Desenvolupament Local - Castelló CREA amb actuacions
concretes; les més destacables són:
1. L’Ajuntament de Castelló és integrant del fòrum de ciutats per l’ocupació, on es troben ajuntaments de tot Espanya, amb la intencionalitat
d’enfortir la dimensió local de la política d’ocupació, en el marc de l’Estratègia Europea d’Ocupació. L’Ajuntament és la institució més pròxima a la
ciutadania, especialment quan les circumstàncies
del mercat de treball resulten adverses. D’entre
els principis, considerem oportú destacar l’adopció de nous models de gestió, basats en la proximitat, el desenvolupament del treball i el caràcter
transversal de la política d’ocupació.
2. L’Ajuntament de Castelló també forma part de
la xarxa RETOS, d’àmbit estatal, que lidera el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través de
la Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social de les
Empreses. Hi formen part territoris locals (municipis, províncies, consorcis) constituïts en xarxa i
té com a missió articular, integrar i implementar
diferents estratègies per al desenvolupament de
territoris socialment responsables, que milloren
la qualitat de vida dels habitants.
3. Fa poc, el consistori també ha iniciat el procediment per a formar part de la xarxa REDEL.
Una xarxa que es constitueix com una xarxa
d’entitats expertes en desenvolupament local
que treballa per a la millora contínua de les organitzacions a través de la reflexió, la gestió del
coneixement i la col·laboració, buscant el reconeixement i la posada en valor a escala tècnica i
política del desenvolupament local i la projecció
a escala internacional.
4. Castelló forma part del projecte EIT Climate-KIC,
que treballa per a accelerar la transició cap a una
economia lliure d’emissions de carboni. Amb el suport de l’Institut Europeu de Tecnologia, òrgan de la
Unió Europea, EIT Climate-KIC identiﬁca la innovació
capaç de mitigar el calfament global i combatre el
canvi climàtic i hi dona suport.

A l’hora de projectar-se a mitjà i llarg termini, tenint en compte el nou escenari, les estratègies
que es plantegen són les següents:
• Identiﬁcar noves trobades, jornades i formacions d’interés en matèria d’ocupació a escala
estatal i internacional per a assistir-hi i/o per a
seguir-les de manera telemàtica, tant el personal
tècnic de l’Ajuntament, com empresariat i altres
agents interessats del territori. Així es fomentaran
les relacions a una escala més àmplia i es captaran idees i projectes innovadors.
• Buscar empreses castellonenques que tinguen
centres de treball en l’exterior, per a la inserció
laboral mitjançant pràctiques de persones joves
menors de 35 anys en situació de desocupació i
sense experiència laboral o amb poca. Amb l’objectiu d’adaptar l’experiència i els coneixements
a les necessitats de les empreses i fer costat al
teixit empresarial que du a terme un esforç d’internacionalització.
3/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
A partir del Diagnòstic Socioeconòmic del programa
Avalem Territori es detecta la necessitat que manifesten els diferents agents estratègics de la ciutat
d’impulsar la innovació en el seu model productiu.
Cal identiﬁcar les nostres empreses tecnològiques més capdavanteres, les empreses emergents amb idees innovadores, tractar de reconéixer quins són els obstacles que tenen i, en la
mesura que siga possible, anul·lar-los, siguen necessitats de ﬁnançament, recursos humans, d’infraestructures, etc., perquè seran en els pròxims
anys un vector important en el desenvolupament
local sostenible, diferenciat i competitiu que pot
ajudar-nos a diversiﬁcar el teixit productiu local o
a millorar-lo. Sectors com els serveis avançats a
empreses, energia sostenible, TIC, logística, transport i distribució, agricultura ecològica, tecnologia
i indústries creatives, etc.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació.
INNOVACIÓ
ODS: Indústria innovació i infraestructura (9) i Ciutats i comunitats sostenibles (11)
El territori aborda la innovació des de diversos
angles de manera seriosa i global: el consistori

ha fet actuacions amb la ﬁlosoﬁa de la compra
pública innovadora i participa en diversos fòrums
d’innovació. A més, al juliol passat ens va triar la
Comissió Europea, junt amb tretze ciutats espanyoles, per a formar part de la xarxa de ciutats intel·ligents, això suposa una oportunitat única per a
continuar posicionant-nos com a ciutat innovadora, intel·ligent i sostenible, alhora que ens permetrà treballar de la mà de ciutats més avançades en
el camp de la innovació aplicada a entorns urbans
i ciutats intel·ligents, aprendre i intercanviar experiències que ens permeten continuar millorant.
Per descomptat, quan ens referim a la innovació, és necessari que tots els stakeholders de la
ciutat estiguen implicats, públics o privats. La innovació afecta tots els sectors, canvia la nostra
manera de relacionar-nos i ﬁnalment crea valor.
Per part seua, la crisi sanitària de la COVID-19
ha signiﬁcat un canvi substancial en les nostres
vides, en la nostra manera de treballar i en les
nostres relacions socials, inclús els hàbits de
compra o la nostra posició en temes de salut; en
què la innovació està present (noves tecnologies
i nous processos de producció i distribució). Així,
l’Ajuntament ha posat en marxa la Comissió per
a l’impuls de Castelló, que s’encarregarà d’elaborar propostes i recomanacions per al projecte de
recuperació de Castelló dels efectes econòmics i
socials derivats de la crisi sanitària.
Es consideren sectors en alça per la importància que les innovacions provoquen en les nostres
vides i entorns, i per la capacitat que tenen de
modiﬁcar el model productiu i incrementar la
creació de valor: la logística - economia blava,
els serveis avançats, les energies renovables, la
biotecnologia (vinculada amb l’objectiu 5) i l’economia taronja.
Des del punt de vista estratègic, la proposta que
es fa des de l’Observatori Socioeconòmic combina mesures de tipus transversal amb altres de
dirigides a sectors especíﬁcs amb potencial de
desenvolupament innovador a Castelló (enumerades a continuació.
Entre les línies estratègiques d’aplicació al conjunt del teixit productiu es troben:
• Afavorir les agrupacions d’empreses per activitats productives, buscant la creació de clústers
especíﬁcs que contribuiran a una especialització
productiva i de formació del mercat de treball
més gran.
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• Enfortir meses de diàleg de reconstrucció dels
sectors productius com a estratègia d’eixida de
la crisi.
• Consolidar l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació com una eina de suport en la gestió de la innovació, actuant com a facilitador de la innovació i
com a receptor de projectes o iniciatives de projectes; facilitant la construcció d’espais preparats per
a aprendre i negociar solucions conjuntes (governança multinivell en línia amb el programa RIS3).
• Crear un espai web interactiu de l’ADL per a persones desocupades, on es podrien publicar ofertes
de treball i un enllaç al portal interactiu de formació
creat fa poc, així com per al teixit empresarial i els
projectes emprenedors.
• Continuar potenciant la ciutat intel·ligent6, per a
la qual ja existeix el «Pla Smart City Castelló» i
que repercutiria en la demanda de professionals
en els sectors emergents amb coneixements especialitzats en noves tecnologies com les aplicacions, Big Data i les dades obertes. També destaca
la demanda de professionals de l’àmbit de l’energia i la sostenibilitat ambiental. Hi ha una xarxa
espanyola de ciutats intel·ligents en la qual es podria participar, si es considerara oportú.
1. Serveis avançats
• Els serveis avançats constitueixen una de les
vies principals d’entrada de la innovació en les empreses, per la qual cosa potenciar-los és sinònim
d’impulsar pautes tecnològiques i innovadores en
la producció i en la prestació de serveis. Les estratègies pensades pel que fa al cas són:
• Enrobustir el paper de facilitador de l’Observatori
per a les relacions entre centres de formació (UJI,
centres de formació professional i altres institucions) amb les empreses. Creació de catàlegs de serveis tècnics i formatius per a la innovació.

• Afavorir la formació en lideratge, direcció
d’equips de treball i altres tasques especialitzades
en l’àmbit de l’empresa local de mitjana grandària.
(Vinculació amb l’objectiu 4.)
• Durant dos anys, es va implementar l’URBACT Local Group en el camp de la ceràmica a Castelló, on
es compartiren experiències i desenvoluparen polítiques locals per a convertir el sector en un actiu per
al territori en termes d’innovació, cultura, dinamisme i atractiu. És per això que es proposa analitzar la
idoneïtat de desenvolupar el projecte URBACT en el
sector dels serveis avançats a empreses (solucions
tecnològiques), amb l’objectiu de cocrear un pla d’acció integrat, aproﬁtant l’impuls que Xarxatec ofereix
al sector. Amb la inclusió permanent dels stakeholders en la deﬁnició de projectes estratègics. Aconseguint el desitjat model de governança multinivell. No
es tracta de dissenyar projectes «per a», es tracta
de dissenyar projectes «amb», i que es deﬁnisquen
com un repte compartit.
• Estimular els principals canals comercials com
ara cambres de comerç, ports comercials i associacions empresarials perquè incrementen i actualitzen l’ús de serveis avançats gestors d’informació, big data. Amb la intenció d’obrir i democratitzar
l’accés a la informació al teixit empresarial i capacitar-lo en un avantatge competitiu integrador per
a la presa de decisions operacionals.
• Invertir en la introducció de coneixement pràctic
de serveis avançats de tecnologia a empresaris a
través del Café CREA amb testimoniatges pràctics
referents, generant una difusió digital adequada
a la informació compartida i generant un engagement dels stakeholders principals del teixit empresarial de la província, amb el propòsit de reduir
la bretxa digital.

• Potenciar el paper dels col·legis professionals en
l’estratègia d’innovació, facilitant acords amb empreses i centres d’investigació. A més, també s’inclouran en les meses de diàleg.

• Promoure l’assessorament a l’empresa (inhouse)
en les empreses del principal teixit empresarial
provincial en les àrees de producció, comercial i logística amb accions pràctiques concretes de transformació digital adaptables a cada negoci.

• Crear un servei d’assessorament en ajudes a la
innovació, en el qual es busque la coordinació amb
institucions especialitzades (Cambra de Comerç,

• Col·laborar amb l’Institut Tecnològic de la informació i les comunicacions7 (ITI) de València i valorar la possibilitat d’implantar-ne un a Castelló.

6 Ciutat intel·ligent és un projecte de ciutat basat en la innovació i el
treball en xarxa amb la ﬁnalitat de ser més eﬁcients econòmicament i
políticament afavorint el desenvolupament local. L’eina principal que té
és l’aplicació de l’alta tecnologia aplicada mitjançant plans estratègics.
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CEEI i centres d’investigació i centres de referència tècnica).

7 ITI forma part de REDIT, una associació privada sense ànim de lucre
que té onze centres associats. Ofereix una àmplia gamma de serveis
avançats de R+D+I dirigits a les empreses, especialment pimes, que
necessiten el suport d’agents externs per a innovar.

2. Biotecnologia
L’eix del RIS3 de la Comunitat Valenciana destaca
la biotecnologia com a tècnica que ofereix solucions innovadores per a l’envelliment, la cura de
malalties, la seguretat alimentària, la reducció
dels gasos d’efecte d’hivernacle, la prevenció d’infeccions o per a aconseguir una agricultura més
sostenible. A més, la biotecnologia està present en
onze dels dèsset objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030.
El problema principal amb el qual es troba el sector
és la transferència del coneixement a la societat mitjançant el mercat: el repte és rendibilitzar la innovació en biotecnologia mitjançant ingressos i ocupacions estables. Les estratègies proposades són:
• Afavorir la identiﬁcació del mercat target8 mitjançant la col·laboració de la UJI, el teixit empresarial i
el Servei d’Emprenedoria. De manera que estalvie
treball administratiu als projectes emprenedors i
que facilite les inversions.
• Buscar col·laboracions a escala estatal, per a poder accedir als projectes europeus.
• Donar suport al procés de gestió de patents i altres ﬁgures de protecció de resultats d’investigació
a través del Servei d’Emprenedoria.
• Facilitar l’accessibilitat als laboratoris de la UJI a
preus més assequibles per a les empreses del sector, com si d’un departament de la mateixa universitat es tractara.
• Coordinar accions amb la resta de les entitats de
l’ecosistema d’innovació per a captar ajudes per a la
investigació (oﬁcina de projectes europeus).
• Estudiar la possibilitat d’arbitrar un mecanisme
d’avals des de l’Ajuntament de Castelló que contribuïsca a garantir la continuïtat de les investigacions
i sobretot la rendibilització dels resultats.
• Proposar la creació i l’enfortiment de la col·laboració interinstitucional entre REDIT, UJI, Ajuntament i Generalitat de la creació d’un institut
tecnològic de biotecnologia a Castelló de la Plana,
de manera que es popularitze la transmissió de
coneixement en l’àmbit entre les empreses, les
institucions i el públic.
3. Logística - economia blava
8 Audiència que pot estar interessada en el consum de les innovacions en biotecnologia.

Dins dels objectius estratègics del RIS3 de la Comunitat Valenciana, en l’OE3 es desenvolupa la logística, fonamentada en les TIC i en els sistemes
avançats de gestió de la cadena d’aprovisionament i distribució. A Castelló, el centre logístic de
referència futura se situa en la zona de l’estació
intermodal. Converteix la ciutat en el centre logístic del districte ceràmic i del conjunt d’activitats
industrials de l’àrea de la Plana i, per extensió, de
la província. Les línies estratègiques en el segment dit han d’afavorir l’activitat logística:
• Coordinar formalment l’Ajuntament i les principals estacions logístiques: l’Autoritat Portuària,
Renfe-Adif; l’aeroport. Establir canals de comunicació i projectes en comú.
• Promoure la formació en operadors logístics
a tots els nivells. Des de formació que gestione
l’Ajuntament ﬁns a actuar com a interlocutor amb
la formació universitària.
• Identiﬁcar i subvencionar recursos disponibles
per a les transitàries quant a plataformes, duanes i ports, per a poder optimitzar els recursos
invertits i muntar els processos de treball entorn
de la informació.
• Potenciar l’ús de vehicles no contaminants.
• Col·laborar amb l’Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística (ITNE)9 de València.
4. Energies sostenibles
Un sector que té un efecte multiplicador sobre la
resta del teixit productiu i, a més, s’alinea amb
l’ODS 13 Acció pel clima.
Hi ha teixit empresarial a la ciutat dedicat a l’energia, destaca la presència d’una gran empresa que
desenvolupa economia d’escala i que fa grans esforços econòmics invertint en R+D+I. No obstant
això, la resta d’empreses són xicotetes. Les estratègies proposades per al sector són:
• Tindre en compte les necessitats formatives de
les empreses emergents.
• Col·laborar en projectes que reduïsquen l’impacte de les emissions de les grans empreses que hi
ha a la ciutat. És una alternativa que la UE ofereix
9 ITNE forma part de REDIT, una associació privada sense ànim de
lucre que té onze centres associats. Ofereix una àmplia gamma de serveis avançats de R+D+I dirigits a les empreses, especialment a pimes,
que necessiten el suport d’agents externs per a innovar.
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al pagament d’impostos per l’excés i que a més
repercuteix en un bé directe per a frenar el canvi
climàtic a escala local.
• Subvencionar projectes en matèria d’eﬁciència
energètica, gestió de residus i sostenibilitat.
• Col·laborar amb l’Institut Tecnològic d’Energia10
(ITE) de Paterna.
ANNEX
El present document, elaborat des de l’Observatori
Socioeconòmic d’Ocupació de Castelló i emmarcat
en el Pla Avalem territori, compta amb una perspectiva territorial i una metodologia participativa.
Per a elaborar-les s’han fet un total de vint-i-dos
entrevistes al teixit empresarial, a més de fòrums
amb les empreses; per als quals, a causa de les
circumstàncies, s’ha recorregut a la via telemàtica. A més, compta amb la revisió d’òrgans de
decisió del mateix Ajuntament de Castelló i dels
sindicats UGT i CCOO.

10 ITE forma part de REDIT, una associació privada sense ànim de lucre que té onze centres associats. Ofereix una àmplia gamma de serveis avançats de R+D+I dirigits a les empreses, especialment pimes,
que necessiten el suport d’agents externs per a innovar.
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Mª Olga Oruña Salmón
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INTRODUCCIÓ
El present document conté l’Estratègia Territorial
per a l’Ocupació del territori del Pacte Ceràmic, que
estableix les línies d’actuació deﬁnides en l’Orde
12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, on es posen en valor «els recursos i capacitats locals en l’àmbit de la promoció de l’ocupació i
el desenvolupament local sostenible, en atenció a la
proximitat i el coneixement de les particularitats socials i laborals de l’àmbit territorial i de la potencialitat
que té sumar sinergies entre els agents».
La deﬁnició del Pla Territorial s’aborda mitjançant
una metodologia participativa, en ser la participació un element clau en el model d’implementació del Pla Estratègic que ens permet obtindre
resultats legitimats a través del consens entre els
agents econòmics i socials participants. A més,
permetrà crear una xarxa col·laborativa per a dur
a terme una estratègia territorial conjunta.
Així, el present document consta de diverses fases
que comencen amb una revisió documental i anàlisi de la informació que permet analitzar i valorar
el teixit socioeconòmic dels municipis que formen part del Pacte Ceràmic, i identiﬁcar la mostra
participant: diferents agents i actors vinculats al
territori consorciat (entitats locals, agents socials, empreses, administració institucional, entitats

sense ànim de lucre, etc.). Una segona fase, d’arreplega i anàlisi de dades sobre el teixit productiu i
el mercat de treball mitjançant enquestes i entrevistes als agents socioeconòmics més rellevants
a escala local.
Finalment, una vegada coneguda la realitat socioeconòmica del territori del Pacte Ceràmic i les
eines disponibles, el pas següent és seleccionar
i prioritzar les actuacions que es desenvoluparan
en el marc de l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació, que dona lloc al document deﬁnitiu que ha
de guiar l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació del
territori del Pacte Ceràmic.

1. CONCEPTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DEL TERRITORI DEL PACTE CERÀMIC
El Consorci del Pacte Territorial per a l’ocupació dels municipis ceràmics el formen els ajuntaments de l’Alcora, Almassora, Betxí, Borriana,
Costur, Onda, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró
i Vilafamés, els sindicats UGT i CCOO i la CEV; representa 108.598 habitants.
Com a antecedent per a elaborar l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació del territori del Pacte Ceràmic,
es parteix d’uns objectius que estan estructurats
en l’Estratègia EUROPA-2020 (Brussel·les, 2010) i
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que coincideixen amb els objectius identiﬁcats en
el Fons Social Europeu (Hermosilla, 2019):
• Creixement intel·ligent: el desenvolupament
d’una economia basada en el coneixement i la innovació.
• Creixement sostenible: la promoció d’una economia que utilitze més eﬁcaçment els recursos, que
siga verda i més competitiva.
• Creixement integrador: el foment d’una economia
amb un nivell d’ocupació alt que redunde en la cohesió econòmica, social i territorial.
I unes recomanacions que atenen a donar resposta
a necessitats de caràcter social, com són (Hermosilla, 2019):
• L’augment de la participació de dones i homes en
el mercat laboral, la reducció de la desocupació estructural i el foment de l’ocupació de qualitat.
• La conﬁguració d’una població activa qualiﬁcada
que responga a les necessitats del mercat laboral, i
a les seues expectatives de qualiﬁcació i promoció
professional, mitjançant l’incentiu i la promoció de
l’aprenentatge permanen.
A escala autonòmica s’ha de tindre en consideració per a elaborar l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació del Pacte Ceràmic el projecte Avalem Territori, dissenyat des del Servei Valencià d’Ocupació i
Formació LABORA, en ser un programa que posa
l’accent en l’escala local del territori valencià, i en
particular, en les claus que deﬁneixen el desenvolupament territorial i que ens permet implementar una estratègia per a un creixement intel·ligent
sostenible i integrador com s’ha assenyalat en
l’Estratègia Europa 2020.
En el context dit, el territori adquireix un rol prioritari en plantejar-nos la formulació d’estratègies de desenvolupament local, en combinar-se els
elements ambientals, socioculturals, organitzatius, el grau de desenvolupament de les estructures i, per descomptat, la localització, components
que inﬂueixen en les alternatives de progrés de
les comunitats locals.
És primordial que en els processos de desenvolupament territorial es tinguen en compte tres
components que en condicionen l’esdevindre: la
innovació, la creació de xarxes i l’aproﬁtament
sostenible dels recursos que hi ha. Una trilogia de
processos que faciliten la conﬁguració de «territo130

ris intel·ligents», capaços de contribuir a millorar
la qualitat de vida de la societat que hi viu (Hermosilla, 2017).
Tenint com a punt de partida el «Diagnòstic territorial per al foment de l’ocupació» fet des del Pacte
Ceràmic (2018), el present treball pretén dissenyar un pla de treball que permeta elaborar l’Estratègia Territorial del territori consorciat, tenint
en compte els tres components més rellevants
del territori sobre la base de la perspectiva laboral
(Hermosilla, 2016):
Els recursos que hi ha, és a dir, qualsevol element
endogen utilitzable per una col·lectivitat per a satisfer una necessitat i/o dur a terme una empresa:
-

Capital natural
Capital humà
Capital social
Capital cultural

La innovació com a factor central de competitivitat
a l’hora de desenvolupar territoris intel·ligents, la
qual contempla fenòmens individuals (fundats en
el vessant empresarial), fenòmens col·lectius i fenòmens territorials.
- Innovació empresarial
- Innovació institucional
- Innovació social
Són els territoris intel·ligents els que són capaços
de generar o incorporar els coneixements necessaris per a posar en valor de manera eﬁcient i racional els seus recursos propis i contribuir així a
millorar les condicions mediambientals i la qualitat de vida de la societat local.
Creació de xarxes, és a dir, les relacions socials de
cooperació i la compenetració de les empreses en
l’estructura de relacions socioeconòmiques que
constitueixen el sistema local, entés com a integrador versàtil de coneixements i organització.
- Xarxes empresarials
- Xarxes socioinstitucionals
El disseny del Pla Estratègic per a l’Ocupació el conﬁgura una relació d’objectius estratègics (10), estructurats en àrees de treball (recursos, xarxes i innovació territorials); i desglossats en actuacions generals
mitjançant línies estratègiques (Hermosilla, 2019).
A través del disseny de l’estratègia territorial per a
l’ocupació del territori del Pacte Ceràmic es pretén

donar resposta a les necessitats especíﬁques del
territori mitjançant actuacions que afavorisquen la
innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’economia
social, el desenvolupament local i les condicions
d’ocupabilitat, i que es trobe prèviament consensuada amb els actors clau del territori consorciat.
Per tot això s’ha optat per seguir els principis i les
formes de conducta de la planiﬁcació estratègica
participada, tal com emmarca l’Orde 12/2016, de
29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, que té entre
les ﬁnalitats, de manera destacada, l’impuls de
la concertació socioeconòmica a ﬁ d’impulsar el
desenvolupament econòmic, l’equitat social i l’enfortiment de la societat civil. Per tant, es vol donar
protagonisme, a més de les associacions empresarials i sindicals més representatives, a altres actors
clau del territori (per exemple representants del
tercer sector i en general actors associatius; actors
institucionals; administració territorial local, autonòmica o estatal; administració corporativa; agents
socials que no tinguen la condició de més representatius; universitats, etc.)
Per a elaborar l’estratègia territorial, els reptes
principals en els quals s’ha de treballar i que s’han
tingut en compte en totes les fases de treball són
els següents (Alamá, 2008):
• Tindre en compte la despoblació en què es troben molts municipis de l’interior de la província
de Castelló.
• La importància de la implicació i participació de
tots els agents i actors del territori.
• Transformar els sectors productius incorporant innovació i coneixement en els processos productius.
Finalment, és clau en tot el procés alinear-se amb
els eixos de l’Estratègia d’Ocupació d’àmbit estatal
o autonòmic, i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos en l’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible, especialment
la promoció d’un desenvolupament socioeconòmic, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots.
«En deﬁnitiva, es tracta de recuperar des del coneixement i la participació ciutadana el dinamisme econòmic que considerem propi del territori»
(Alamá, 2008, p. 108).

2. TEIXIT PRODUCTIU I MERCAT LOCAL D’OCUPACIÓ EN EL TERRITORI DEL PACTE CERÀMIC
2.1 Context territorial

Municipis del Consorci del Pacte Territorial per a
l’Ocupació. Font: Consorci del Pacte Territorial per a
l’Ocupació dels municipis ceràmics

El Consorci del Pacte Territorial per a l’ocupació
dels municipis ceràmics el formen els ajuntaments de l’Alcora, Almassora, Betxí, Borriana, Costur, Onda, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró i
Vilafamés, i representa 108.598 habitants (segons
dades del padró del 2019) i abasta una extensió de
territori de 452,02 km2.
Per comarques, el consorci del Pacte Territorial
inclou municipis de la Plana Alta (Almassora, la
Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró i Vilafamés), la
Plana Baixa (Betxí, Borriana i Onda) i l’Alcalatén
(l’Alcora i Costur). L’extensió l’ocupen zones urbanes i industrials, àmplies zones de cultiu (destaquen els cultius de cítrics a Borriana o Almassora) i cultius de secà, fruiters i hortalisses. A més,
ocupa àmplies àrees forestals i àrees humides de
poca grandària, però amb riquesa ambiental important. A més, el territori del Pacte Ceràmic limita pel nord i per l’est amb Castelló de la Plana, fet
que es reﬂecteix principalment en els municipis
del Pacte que hi limiten en disposar d’un ampli
nombre de serveis a prop.
Quant a infraestructures, el territori es troba dividit, principalment, per l’autovia CV-10 i les carreteres que actuen com a eixos transversals i de
connexió dels municipis amb l’autovia (es destaca
la CV-20, CV-18 i CV-16).
La situació geogràﬁca és generalment deﬁnida
com un actiu territorial per la ubicació en la franja
costanera mediterrània, pròxima a nuclis poblacionals importants i sobre línies de comunicació
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viària i ferroviària de màxima importància. D’altra
banda, la proximitat al port i l’aeroport de Castelló
i la gratuïtat recent de l’autopista AP-7 també es
percep com un element positiu, unit pròximament
al Corredor Mediterrani.
En relació a la situació demogràﬁca, es mostra amb
variacions segons al territori al qual ens referim.
Tal com es desprén del «Diagnòstic Territorial per a
l’Ocupació» (2018), es tracta de municipis que, en el
conjunt, han perdut part de població en els darrers
anys (2,5% en els últims cinc anys), degut fonamentalment a la recessió de la població immigrant. No
obstant això, en referir-nos a les dinàmiques demogràﬁques, hi ha un ampli consens a deﬁnir-les
com un estancament i envelliment de la població.
Quant als sectors econòmics predominants del territori, de manera global destaquen tres sectors que
hi prevalen: l’industrial, i en particular el ceràmic,
l’agrícola i els serveis. En alguns municipis es combina el sector primari junt amb l’auge del sector serveis (en potenciar-se la riquesa cultural i històrica).
El sector industrial, i en particular el sector ceràmic, és el motor econòmic més gros de la zona i
és un sector industrial consolidat. El territori del
Pacte Ceràmic disposa d’un gran potencial de
desenvolupament socioeconòmic gràcies a la situació geogràﬁca i la cultura empresarial que hi
ha, però sobretot a la concentració d’empreses
del sector ceràmic, que té les condicions per a
deﬁnir-se com a clúster o districte industrial. Així
mateix, la indústria ceràmica se centra tant en la
fabricació ceràmica com en la indústria química
ceràmica i la fabricació de maquinària ceràmica.
La indústria ceràmica es reconeix com el sector
econòmic fonamental del territori tant en l’actualitat com en el futur. Se’n valora el potencial de
recuperació després de la crisi, l’orientació a activitats d’alt valor afegit i a l’exportació i la qualitat
relativa de l’ocupació creada enfront d’altres sectors considerats més precaris.
Però, a més del sector industrial, al territori hi ha
un sector agrícola amb una implantació forta, sobretot en els municipis de Borriana i Betxí, dedicats, principalment al cultiu i comercialització de
cítrics (el cultiu principal és la taronja). Entre els
cultius fructícoles, sobreïx l’ametler per ser al
que es dedica una superfície de cultiu més gran,
especialment a Vilafamés, Sant Joan de Moró i la
Pobla Tornesa. En el cas de les hortalisses, Vilafamés, Borriana i Almassora destaquen per ser
els municipis que tenen més superfície dedicada.
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En els darrers anys el sector s’ha reorganitzat
al voltant de l’agricultura ecològica i tot el que
comporta, i la comercialització de productes de
proximitat o de km 0.
Finalment, es destaca per la importància en el
territori el sector de serveis, que intenta impulsar
el sector turístic, tant en les zones del litoral i de
costa com de l’interior, amb un model de negoci
turístic en els municipis més xicotets i interiors de
cases rurals (i albergs i apartaments). Per tant, es
posa en valor el patrimoni i la necessitat d’incentivar el turisme com a element de dinamització
social i econòmica.
A tall de conclusió, les característiques econòmiques i socials del territori (especialment, la conﬁguració com a clúster ceràmic) han propiciat que
aparega una xarxa d’agents interns i externs que
tenen com a objectiu la promoció socioeconòmica,
el desenvolupament de l’esperit emprenedor (en
un territori amb una ràtio baixa de treballadors
autònoms) i l’impuls a la innovació empresarial.
Entre els actors cal destacar l’Institut de Tecnologia Ceràmica o la Diputació de Castelló i els diferents ens locals de promoció econòmica d’àmbit
local. Per tant, la ubicació geogràﬁca dels municipis del pacte territorial i el fet disposar d’un teixit
econòmic diversiﬁcat (sector industrial, de serveis
i agrari) ens en permeten deﬁnir les bases del
desenvolupament socioeconòmic.
2.2 Caracterització del model productiu
Segons les darreres dades arreplegades en el Directori Central d’Empreses (DIRCE) de l’INE durant
l’any 2019, en els municipis que integren el territori del Pacte Ceràmic consta que hi ha un total de
6.979 empreses, i són els municipis de Borriana,
Onda i Almassora els que en tenen més: 2.056,
1.771 i 1.691, respectivament (vegeu el gràﬁc 1).
Quant als sectors productius, si observem les dades de la taula 1, predominen en tot el territori
les empreses del sector serveis, amb un percentatge mitjà del 75,29%, tal com succeeix també a
la província de Castelló i a la Comunitat Valenciana, però amb una inﬂuència lleugerament més
gran, 79,45% i 80,74%, respectivament.
No obstant això, cal ressaltar que el percentatge
d’empreses del sector industrial que hi ha en els
municipis del territori del Pacte Ceràmic és, en
mitjana, superior (12,09%) que la mitjana d’empreses del sector que hi ha a la província de Castelló (7,44%) i la Comunitat Valenciana (6,86%).

A escala municipal, segons les dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE) de l’INE, mostrades
en la taula 1, cal destacar que:
• Vilafamés és el municipi on hi ha una taxa d’empreses del sector industrial més alta, amb un 15,79%, i
darrere va l’Alcora i Sant Joan de Moró, amb unes
taxes de 15,56% i 14,29%, respectivament.
• D’igual manera, Vilafamés és el municipi on hi
ha una taxa més alta d’empreses del sector de la
construcció, amb un 15,79%, seguit de Sant Joan
de Moró i Borriana, amb unes taxes de 14,84% i
13,33%, respectivament.
• La Pobla Tornesa és el municipi on hi ha una taxa
més alta d’empreses del sector serveis, amb un
82,05%, i darrere va Borriana i Betxí, amb unes taxes de 79,52% i 78,4%, respectivament.

El sector serveis engloba principalment empreses
de comerç, transport i hostaleria, seguides d’activitats professionals i tècniques i altres serveis
personals, i en menor mesura empreses d’educació, sanitat i serveis, activitats immobiliàries,
informació i comunicació. En particular, Onda
(45,74%), Betxí (44,67%) i l’Alcora són els municipis amb una presència més gran d’empreses relacionades amb el comerç, el transport i l’hostaleria
(vegeu la taula 2).
Finalment, és prioritari tal com indiquen Budi i
Alamá (2020) determinar les necessitats formatives del territori i conéixer quines són les tendències actuals des del punt de vista de la producció
per a cada un dels sectors rellevants. I tot això
amb un punt de partida comú, com és la necessitat d’adequar la formació als requeriments del
sistema productiu; i que es dirigisca cap a la incorporació de R+D+I com a única alternativa per a

Gràﬁc 1. Nombre d’empreses per municipi en el 2019
Font: Elaboració pròpia a partir del DIRCE, Institut Nacional d’Estadística (INE), 2019.
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MITJANA
PACTE1
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Indústria

15,56

12,77

10,06

7,15
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12,14

8,97

14,29

15,79

12,09

7,44

6,86

Construcció

12,59
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13,33

<4

10,28

8,97

14,84

15,79

12,62

13,11

12,4

Serveis

71,85

73,63

78,4

79,52

<4

77,58

82,05

70,88

68,42

75,29

79,45

80,74

% Empreses

Taula 1. Percentatge d’empreses per sectors i per municipi en el 2019.
Font: Elaboració pròpia a partir del DIRCE, Institut Nacional d’Estadística (INE), 2019.

1 Mitjana sense tindre en compte les dades de Costur.
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incrementar la productivitat (els salaris) i el valor
afegit de la producció en el territori. És a dir, amb
treballadors formats i preparats per a una economia basada en el coneixement.

maig del 2020 (vegeu la taula 5):
• Almassora és el municipi que té una taxa de contractació més alta en el sector agrícola respecte
al total de contractes fets en el municipi, amb un
24,69%, seguit de Betxí amb un 18,52%.

2.3. Estructura del mercat de treball
El nombre de treballadors aﬁliats a la Seguretat
Social en el territori del pacte territorial en el 2020
(primer trimestre) és de 44.890 persones (un 2,5%
del total de la Comunitat Valenciana i un 20% del
total de la província de Castelló) (vegeu la taula 3).
Quant al nombre de contractes a persones actives
en el 2020 (dada del 31 de maig del 2020), tal com
podem observar en la taula 4, ha sigut d’un total
de 1.338 en els municipis del territori del Pacte
Ceràmic (un 1,8% del total de la Comunitat Valenciana i un 21% del total de la província Castelló).

• Sant Joan de Moró és el municipi que té una taxa
de contractació més alta en el sector industrial respecte al total de contractes fets en el municipi, amb
un 76,32%, seguit de l’Alcora amb un 60,33%.
• El sector de la construcció mostra valors molt similars entre els diferents municipis que formen el
Pacte Ceràmic, si bé, és la Pobla Tornesa, amb un
20%, el municipi on hi ha un percentatge de contractació més alt en el sector respecte al total de
contractes fets.

A nivel municipal, Almassora es el municipio donde
más contratos se han registrado, con 409 contratos, seguido de Onda y Borriana con 355 y 332 contratos respectivamente (ver Gráﬁco 2).
Respecto a la contratación promedia registrada
por sectores económicos en el territorio del pacto, a fecha 31/05/2020, un 6,4% corresponde a la
agricultura, un 40,1% a la industria, un 10,5% a la
construcción y un 43,4% a servicios (ver Gráﬁco 3).

• El sector serveis, igual que la indústria, està
molt present en els municipis del Pacte Ceràmic;
es registra un percentatge de contractació més alt
en els municipis de Betxí (55,56%), Onda (49,86%)
i Almassora (45,48%). Es destaca el municipi de
Costur per ocupar el sector serveis la totalitat de
la contractació, la qual cosa és pel fet que són
pràcticament nul·les les activitats econòmiques,
ja que la gran majoria dels habitants de Costur es
guanya la vida treballant en les empreses ceràmiques de l’Alcora.

Si observem les dades de contractació per sectors
econòmics a escala municipal registrades el 31 de

Quant a l’ocupació femenina, el tant per cent de
dones aﬁliades residents en els municipis per-

% empreses en el sector
serveis
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Informació i comunicació

<4

1,66

1,78

1,61

<4

0,56

<4

<4

<4

1,40

1,44

1,76

Activitats ﬁnanceres i
d’assegurances

<4

1,54

2,37

1,51

<4
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<4

<4

<4

1,74

2,15

2,38

Activitats immobiliàries

3,39

4,55

4,14

4,96

<4

4,23

<4

<4

<4

4,25

5,19

5,94

Activitats professionals
i tècniques

11,6

12,89

11,54

13,96

<4

11,01

<4

<4

<4

12,20

15,61

17,27

Educació, sanitat i
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5,8

5,32

5,92

8,07

<4

5,87

<4

<4

<4

6,20

7,15

7,62

Otros servicios
personales

9,62

9,4

7,99

11,19

<4

8,64

<4

<4

<4

9,37

9,87

9,07

Taula 2. Percentatge d’empreses del sector serveis per municipi en el 2019
Font: Elaboració pròpia a partir del DIRCE, Institut Nacional d’Estadística (INE), 2019.
2 Mitjana sense tindre en compte les dades de municipis que indiquen <4.
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Total de persones
aﬁliades
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JOAN DE
MORÓ
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TOTAL
PACTO
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CS
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VALENCIANA

6.974

11.943

2.331

8.046

48

11.279

670

1.445

2.154

44.890

224.611

1.825.744

Taula 3. Nombre de persones aﬁliades a la Seguretat Social (dades del 31 de març del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

tanyents al pacte territorial és del 42,88 (dada
del 31 de desembre del 2019), una mica inferior
al percentatge de dones aﬁliades a la Seguretat
Social a la província de Castelló i a la Comunitat
Valenciana (45,37% i 46,03%, respectivament) (vegeu el gràﬁc 4.
En referir-nos a l’atur registrat en el territori del
pacte, tal com podem observar en la Taula 6, el
nombre de persones desocupades, amb dades del
31 de maig del 2020, és d’un total de 8.829, amb
una taxa d’atur mitjà en el territori de l’11,15%,
inferior a la taxa d’atur registrada a la província
(12,56%) i a la Comunitat Valenciana (13,56%). En
particular, la mitjana de l’atur registrat en menors
de 25 anys és del 8,67% i l’atur registrat en dones
és del 58,92%.
Respecte a la mitjana de la desocupació registrada per sectors d’activitat en el territori del Pacte

Contractació registrada
(contractes)

Ceràmic, es registra un 6,12% en agricultura, un
21,09% en indústria, un 6,39% en construcció i un
61,76% en serveis (vegeu el gràﬁc 5).
A escala municipal, Borriana és el municipi on més
persones desocupades s’hi han registrat, amb un
total de 2.873. Onda és el municipi que presenta
una taxa d’atur més alta, amb un 12,96%, i Betxí
el que menys amb una taxa del 8,05% (vegeu els
gràﬁcs 6 i 7).
Si observem les dades d’atur (%) per sectors econòmics a escala municipal registrades el 31 de
maig del 2020 (vegeu la taula 7):
• Costur és el municipi que té una taxa d’atur més
alta en el sector, amb un 16,67%, seguit de Vilafamés amb un 12,82%, i la Pobla Tornesa i Onda els
que menys amb una taxa del 1,37% i 1,73%, respectivament.

TOTAL MUNICIPIS PACTE

PROVÍNCIA CS

COMUNITAT VALENCIANA

1.338

6.380

75.429

Taula 4. Nombre de contractes fets a persones actives (dades del 31 de març del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

Gràﬁc 2. Nombre de contractes a persones actives per
municipi (dades del 31 de març del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

Gràﬁc 3. Mitjana de contractació registrada per
sectors econòmics (dades del 31 de març del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.
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0
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9,04

0
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0

0

0

6,40
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19,59

Indústria

60,33

20,54

9,26

39,46

0

37,46

60

76,32

57,89

40,14

20,83

17,14

Construcció

9,92

9,29

16,67

11,45

0

7,32

20

0

15,79

10,05

12,7

11,63

Serveis

29,75

45,48

55,56

40,06

100

49,86

20

23,68

26,32

43,41

52,38

51,63

Taula 5. Contractació (%) per sectors d’activitat i per municipi (dades del 31 de maig del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

• Costur també és el municipi que té la taxa d’atur
més alta en el sector industrial, amb un 38,89%, seguit de l’Alcora amb un 28,7%.
• El sector de la construcció mostra valors molt
similars entre els diferents municipis que formen el Pacte Ceràmic, si bé, és Vilafamés, amb un
10,26%, el municipi on hi ha una taxa d’atur més
alta en el sector.
• El sector serveis, igual que la indústria, està molt
present en els municipis del Pacte Ceràmic, i és el
sector on hi ha taxes d’atur més altes, tant en el
territori del pacte com a la província i la Comunitat
Valenciana. Dels municipis del Pacte Ceràmic, Betxí
és el que té una taxa d’atur més alta en el sector
(75,83%).
És important remarcar l’impacte que la crisi
sanitària ha produït en el mercat de treball espanyol. Com a conseqüència de l’estat d’alarma
i les mesures urgents de conﬁnament i limitació de l’activitat econòmica als serveis essen-

cials (Reial decret llei 8/2020 i Reial decret llei
10/2020), el mercat de treball va entrar en una
fase d’«hibernació» en què es va suspendre l’activitat econòmica, fet que provocà la caiguda de
la demanda interna (principalment per la caiguda
del consum, i les inversions i exportacions) junt
amb l’absència de la producció o oferta estatal
d’activitats no essencials.
Per tot això, encara que a poc a poc s’ha anat restablint l’activitat econòmica en les diferents fases
de la «desescalada», encara és difícil poder conéixer i quantiﬁcar l’abast que té la pandèmia a escala socioeconòmica, el que sí que es pot avançar és
la quantitat ben alta de llocs de treball que s’han
perdut i com a conseqüència l’augment de persones desocupades, que han perdut el seu lloc de
treball i que a mitjà/llarg termini no es pot predir
el nombre d’ocupacions que es podran recuperar
com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.
L’Organització Internacional del Treball (OIT,
2020a i 2020b) ha sigut un dels primers organis-

Gràﬁc 4. Dones aﬁliades residents en els municipis del pacte territorial.
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.
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TOTAL MUNICIPIS PACTE
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COMUNITAT VALENCIANA

Atur registrat (persones)

8.829

47.218

440.517

Taxa (%)

11,15

12,56

13,56

Atur registrat en menors
de 25 anys (%)

8,67

10,24

8,63

Atur registrat en dones (%)

58,92

58,07

57,89

Taula 6. Atur registrat (dades del 31 de maig del 2020. Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

mes internacionals a establir que la crisi del coronavirus provocarà un augment de la desocupació mundial entre 5,3 milions de persones i 24,7
milions de persones, segons diferents escenaris.
Com a conseqüència de la pandèmia, el Govern
ha modiﬁcat la regulació de l’ERTO com a mecanisme de ﬂexibilitat interna, per a incentivar la
resposta laboral de les empreses enfront de la
inesperada paralització de l’activitat econòmica,
aguditzada per la declaració de l’estat d’alarma i
altres mesures governamentals de contenció. La
província de Castelló i els municipis que formen
el territori del Pacte Ceràmic no s’han vist aliens
a la pandèmia i crisi sanitària. En particular, tal
com podem apreciar en la taula 8, 13.785 persones treballadores han estat en un ERTO (un
26,6% respecte al total de persones afectades a
la província de Castelló i un 3,4% respecte a la
Comunitat Valenciana), i s’han registrat un total
de 1.377 ERTO des que ha començat la crisi sanitària ﬁns a juny del 2020 (un 17,5% respecte del
total de la província de Castelló i un 2,1% respecte a la Comunitat Valenciana).
Si analitzem les dades per municipis, Onda és el
municipi del territori del Pacte Ceràmic que més
s’ha vist afectat, en registrar 400 ERTO, amb un
total de 4.248 persones treballadores afectades

Gràﬁc 5. Mitjana de desocupació registrada per
sectors d’activitat (dades del 31 de maig del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

(vegeu el gràﬁc 8), coincidint amb el municipi del
territori que té una taxa d’atur més alta, segons el
gràﬁc 7 comentat adés.
2.4 Xarxes territorials i innovació
El teixit associatiu que hi ha en el territori del
Pacte Ceràmic és bàsicament de caràcter cultural, festiu i esportiu. No obstant això, als municipis
d’Almassora, Borriana, Betxí i Onda hi ha associacions d’empresaris, fonamentalment relacionades amb el sector de la ceràmica i de l’hostaleria.
En particular, referent al sector de la ceràmica,
els municipis que formen part del Pacte Ceràmic
es concentren en la major part dins del «Districte Industrial o Clúster de la Ceràmica (DIC)». Per
tant, en el territori hi ha diferents actors que contribueixen a la dinamització general del sector
d’activitat, a través de programes centrats en el
foment de l’emprenedoria, la qualiﬁcació professional, la promoció de la innovació, etc. Entre els
actors es troba el Centre d’Empreses Innovadores
(CEEI), FEVECTA, l’Institut de Tecnologia Ceràmica
(ITC) de la Universitat Jaume I, les associacions
empresarials ASCER i ANFFECC, l’Associació de
Tècnics Ceràmics (ATC), la Diputació de Castelló, la
Cambra de Comerç de Castelló…

Gràﬁc 6. Atur registrat (persones) per municipis
(dades del 31 de maig del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.
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Gràﬁc 7. Taxa d’atur registrada (%) per municipis (dades del 31 de maig del 2020).
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

De més a més, l’ecosistema d’innovació es completa amb els centres de formació integrats en el
DIC, com l’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora
(ESCAL), altres serveis d’investigació fonamentalment lligats a la Universitat Jaume I i, en menor
mesura, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació
LABORA, la Generalitat Valenciana a través de diferents departaments (especialment IMPIVA-IVACE) i
altres agents presents en el territori (com la CEV i
els sindicats UGT i CCOO), inclosos els pactes per a
l’ocupació amb presència en la indústria ceràmica.
Hem d’assenyalar, com han posat de manifest altres treballs (Molina-Morales et al., 2019), que des
del punt de vista de la innovació els espais més rellevants coincideixen amb el que podem denominar
nucli del sector, el centre del qual es troba a Castelló
i l’entorn metropolità, que conformen Vila-real i Almassora. Un punt central que està condicionat per
la presència d’institucions, centres d’investigació i
de R+D d’algunes empreses i la Universitat Jaume
I, tots amb instal·lacions en la capital provincial. En
un segon nivell trobem Vila-real, sobretot per la
presència d’algunes de les empreses principals del
sector, i Almassora, per la presència de grans empreses i la ubicació d’una nova seu de l’ITC com a
centre d’investigació sectorial.
Referent al sector ceràmic, es destaca la importància de la innovació com a factor clau per al
desenvolupament del sector i la millora de la
competitivitat. Una innovació que no s’ha limitat
únicament a la innovació tecnològica (tot i que
ha sigut important) sinó també a la innovació
en productes i organització de processos, a la
reorientació comercial cap al comerç internacional i a la capacitat d’abordar camps nous. Les
tècniques de reciclatge de tintes, l’obertura recent de nous mercats o la tecnologia Inkjet són
exemples de la capacitat que hi ha que ha permés una deslocalització reduïda en el període
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de més crisi del sector i una recuperació ràpida
de l’ocupació quan s’ha superat.
D’altra banda, a pesar que el sector agrari no ha
sigut capaç en els últims anys de reconvertir els
models de producció i comercialització per a millorar la rendibilitat i competitivitat davant d’altres
mercats, es valoren positivament les iniciatives
locals recents d’impulsar la innovació en el sector (a través de l’adaptació a criteris d’agricultura
ecològica, diversiﬁcació de cultius o comercialització de proximitat, entre altres), promoguts entre actors clau com són l’Estació Experimental
Agrària de Vila-real de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), la FEPAC-ASAJA, sindicats de reg, cooperatives agràries, així com altres
moviments i organitzacions socials com la Unió
de Llauradors, la Societat Espanyola d’Agricultura
Ecològica (SEAE), la Plataforma per la Sobirania
Alimentària del País Valencià, etc.
Així, la innovació en el sector passa per prendre
mesures que milloren la competitivitat en l’àmbit
de cultius orientats a l’exportació, alhora que es
done suport a la promoció de cultius orientats al
consum local i de proximitat. Tot això lligat al foment de models de producció i consum sostenibles, cada vegada més emergents.
Finalment, es destaca la necessitat d’innovar en
els diferents sectors d’activitats prioritaris en el
territori del Pacte Ceràmic, en considerar la innovació com una necessitat estratègica i l’única via
per a mantindre la competitivitat empresarial. Per
tot això, la innovació i el coneixement són aspectes essencials tant en els processos de creació
de noves empreses, com en el manteniment i la
millora de la competitivitat d’empreses o sectors
econòmics ja establits en el territori.

L´ACORA

ALMASSORA

BETXI

BORRIANA

COSTUR

ONDA

POBLA
TORNESA, LA

SANT
JOAN DE
MORÓ

VILAFAMÉS

PROMEDIO
PACTO

PROVINCIA

COMUNITAT
VALENCIANA

Agricultura

8,29

2,23

3,97

4,21

16,67

1,73

1,37

3,76

12,82

6,12

4,02

3,23

Indústria

28,7

13,3

12,58

10,51

38,89

18,48

17,81

22,18

27,35

21,09

12,02

13,07

Construcció

5,87

9,19

3,64

8,42

0

6,64

8,22

5,26

10,26

6,39

7,67

7,79

Serveis

52,04

68,94

75,83

67,7

41,67

67,52

69,86

63,53

48,72

61,76

68,58

69,89

Taula 7. Atur (%) per sectors d’activitat i per municipi (dades del 31 de maig del 2020.
Font: Elaboració pròpia a partir d’ARGOS, 2020.

3. METODOLOGIA DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL
PER AL TERRITORI DEL PACTE CERÀMIC
Per a elaborar l’Estratègia territorial per a l’ocupació del territori del Pacte Ceràmic, s’ha pres com a
punt de partida el «Diagnòstic territorial per al foment de l’ocupació» del Pacte Ceràmic (2018) i la
iniciativa Avalem Territori dissenyada des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA (Generalitat Valenciana), entre altres documents i articles
cientíﬁcs relacionats amb l’àmbit de l’estratègia.

nòmica dels municipis que formen el Consorci del
Pacte Territorial per l’Ocupació (l’Alcora, Almassora,
Betxí, Borriana, Costur, Onda, la Pobla Tornesa, Sant
Joan de Moró i Vilafamés) i proposar accions que
es consideren prioritàries en la promoció econòmica i foment de l’ocupació en el territori. A més, les
propostes d’actuació identiﬁcades en el diagnòstic
s’han prioritzat i s’han tingut en consideració per
a validar-les posteriorment per al disseny de l’estratègia territorial per a l’ocupació del territori del
Pacte Ceràmic.

El «Diagnòstic territorial per al foment de l’ocupació»
(2018) va permetre conéixer la situació socioeco-

El treball desenvolupat s’ha estructurat en quatre
fases per a aconseguir els objectius proposats:

TOTAL MUNICIPIS PACTE

PROVÍNCIA CS

COMUNITAT VALENCIANA

Nombre d’ERTO

1.377

7.858

65.098

Número de persones treballadores afectades

13.785

51.743

407.521

Taula 8. Nombre d’ERTO i nombre de persones treballadores afectades del 12 de març al 17 de juny del 2020.
Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci del Pacte Territorial per l’Ocupació, 2020.

Gràﬁc 8. Nombre d’ERTO i nombre de treballadors afectats per municipis del Pacte Ceràmic del 12 de març al 17 de juny
del 2020. Font: Elaboració pròpia a partir del Consorci del Pacte Territorial per l’Ocupació, 2020.
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- Fase I. Investigació documental i anàlisi de la
informació.

- Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives
de Treball Associat, FEVECTA Castelló

- Associació Onda Centre Comercial.
Ha permés analitzar la documentació de fonts primàries i secundàries relacionada amb la situació
laboral i socioeconòmica del territori. A més, s’ha
identiﬁcat la mostra participant (diferents agents
clau vinculats al territori consorciat) i s’ha fet una
anàlisi i una identiﬁcació del territori, sectors productius i tots els grups d’actors implicats, i de les
característiques, necessitats, grau d’implicació...

- Fase III. Anàlisi de la investigació feta.
S’hi va dur a terme un treball de transformació,
codiﬁcació i tractaments de dades obtingudes en
l’enquesta, i es van analitzar els resultats obtinguts, des d’un enfocament qualitatiu i quantitatiu.
- Fase IV. Elaboració de l’estratègia territorial.

- Fase II. Treball de camp.
D’una banda, disseny i/o adaptació d’eines i instruments per a l’arreplega de dades, adaptada als
grups d’actors participants, i d’altra banda, selecció i
contacte amb la mostra d’informants i arreplega de
dades, a través d’un qüestionari que inclou preguntes clau per al disseny de l’estratègia.
Es va dissenyar un qüestionari d’arreplega d’informació (Google Survey Tool), que va ser autoadministrat i remés per correu electrònic. Amb l’enllaç per
a accedir al qüestionari, es va remetre una carta de
presentació de la investigació, per correu electrònic,
alhora que es va parlar per telèfon, abans, amb els
diferents agents clau.
Les entitats a les quals s’ha entrevistat i han respost
a la guia o qüestionari d’agents clau per a valorar les
propostes de l’estratègia són les següents:

En primer lloc, es va elaborar un esborrany de l’Estratègia Territorial per a l’ocupació del territori del
Pacte Ceràmic a partir de la revisió feta en la fase
primera d’investigació documental, el qual es va
revisar i va complementar amb l’anàlisi de la informació i dels principals resultats obtinguts de l’anàlisi de l’enquesta feta als agents clau.
En segon lloc, es va presentar l’informe esborrany
revisat de l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació
del territori del Pacte Ceràmic, als agents de desenvolupament local (ADL) dels municipis del Consorci
Gestor del Pacte Ceràmic amb la ﬁnalitat de validar
les propostes d’actuació presentades i perquè hi
aportaren des d’una perspectiva tècnica les consideracions que trobaren oportunes.
Finalment, s’ha elaborat la memòria tècnica ﬁnal
que consisteix en l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació del territori del Pacte Ceràmic.

- Confederació Empresarial de la Comunitat valenciana, CEV

- UGT-PV Comarques del Nord
- CCOO-PV Comarques del Nord
- Associació Espanyola de Fabricants de Taulells
i Paviments Ceràmics, ASCER

- Associació Nacional de Fabricants de Frites,
Esmalts i Colors Ceràmics, ANFFECC

- Associació Espanyola de Fabricants de Maqui140

nària i Béns d’Equip per a la Indústria Ceràmica, ASEBEC
Associació professional d’enrajoladors i soldadors, PROALSO
Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora, ESCAL
Institut de Tecnologia Ceràmica de la Universitat Jaume I de Castelló, ITC-UJI
Centre Europeu d’Empreses Innovadores de
Castelló, CEEI Castelló
Associació Provincial d’Empresaris d’Hostaleria
i Turisme de Castelló, ASHOTUR
Federació Provincial d’Agricultors i Ramaders
de Castelló, FEPAC-ASAJA Castelló
Estació Experimental Agrària de Vila-real

L’Estratègia Territorial per a l’Ocupació del territori del Pacte Ceràmic s’ajusta al guió general
previst en el projecte Avalem Territori i arreplega anotacions i estratègies per a cada un dels
deu objectius determinats. I per a garantir que
el document té un mínim grau de validació institucional, al llarg de tot el procés s’han mantingut
sessions de treball conjunt i reunions de seguiment amb el personal tècnic del Pacte Ceràmic,
els agents clau i els agents de desenvolupament
local dels municipis que integren el Consorci per
a aconseguir una major participació i consens en
el disseny ﬁnal de l’estratègia territorial.
4. PROPOSTES DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL
PER A L’OCUPACIÓ DEL TERRITORI DEL PACTE
CERÀMIC
L’estratègia territorial sorgeix a partir dels processos que engloba el desenvolupament territorial i s’organitza a través de deu d’objectius estratègics que es troben estretament relacionats i

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS
Objectiu estratègic 1

Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció laboral

Objectiu estratègic 2

Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra

Objectiu estratègic 3

Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits

Objectiu estratègic 4

Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació del sistema de formació local a
les necessitats territorials

Objectiu estratègic 5

Consolidació del model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves
activitats especialment de més valor afegit, en el context del desenvolupament local

Objectiu estratègic 6

Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones

Objectiu estratègic 7

Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB LES XARXES TERRITORIALS

Objectiu estratègic 8

Estructura territorial i xarxes internes

Objectiu estratègic 9

Xarxes territorials externes, col·laboracions
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ

Objectiu estratègic 10

Transversalitat de la innovació

Font: elaboració pròpia a partir d’Hermosilla (2019)..

estructurats en àrees de treball (recursos, xarxes
i innovació territorials) i, al seu torn, desglossats
en actuacions generals mitjançant línies estratègiques (Hermosilla, 2019).
Així, el desenvolupament de l’estratègia s’ha de
sotmetre a un seguiment continu que permeta una
avaluació periòdica amb la ﬁnalitat de conéixer el
grau de compliment sobre els objectius marcats i
facilitar accions correctores que permeten aconseguir els resultats establits.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral.
«El primer objectiu respon a la necessitat de generar ocupació, tant mitjançant el foment d’accions dirigides al suport de l’autoocupació i economia social,
com a assolir un mercat inclusiu, amb oportunitats
equitatives per a tots els col·lectius i amb un suport
especíﬁc i integral a l’emprenedoria» (Hermosilla,
2019, p. 21)
Línies estratègiques:

A continuació, s’exposen les propostes principals
d’ocupació arreplegades en la revisió teòrica feta
a partir del «Diagnòstic territorial per al foment de
l’ocupació» del Pacte Ceràmic (2018)3 i la iniciativa
Avalem Territori dissenyada des del Servei Valencià
d’Ocupació i Formació LABORA (Generalitat Valenciana), així com el document «Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación. Propuestas
de la CEV a partir de la COVID-19» de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)
i en el qual la CEV trasllada els set eixos d’acció
que han de guiar la recuperació del nostre territori
i augmentar el nivell de competitivitat en un futur.
Documents i informes que s’haurien de prioritzar
en el moment de dissenyar un pla estratègic per a
l’ocupació.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS
3 Les propostes principals tretes del «Diagnòstic territorial per al
foment de l’ocupació» es presenten en les propostes que hi ha a continuació ressaltades en color roig.

- Programes dirigits a la inserció de persones
desocupades.

- Foment de la cultura emprenedora i desenvolupament d’iniciatives emprenedores.

- Facilitar el desenvolupament d’activitats d’autoocupació.

- Fomentar iniciatives d’economia social.
- Foment de l’accés de la gent jove a la primera
ocupació.
Propostes:
- Facilitar un diàleg social de manera coordinada
i consensuada entre administracions, partits i organitzacions empresarials i sindicals, per a elaborar un pla global de reconstrucció com a pilar del
creixement econòmic i de la generació d’ocupació
de qualitat davant de la crisi sanitària de la COVID-19.
- Difusió de recursos, activitats i serveis per a
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l’empresa (per exemple serveis de suport a persones emprenedores, formació, innovació, creació/
potenciació dels espais de cotreball, etc.).
- Disseny d’un mapa de recursos per a l’ocupació
i el desenvolupament local en el territori del Pacte
Ceràmic.
- Disseny d’eines per a conéixer més bé el perﬁl de
les persones desocupades i poder orientar-la a través de programes especíﬁcs de cerca d’ocupació.
- Millora de l’oferta formativa conforme la demanda de les empreses i especialment en sectors
estratègics amb potencial de creixement.

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la disminució de la temporalitat.
- Mesures de seguretat i salut laboral.
- Incorporació de mesures per a combatre i reduir pràctiques de l’economia submergida.
- Mesures contra la sobrequaliﬁcació, infraqualiﬁcació i precarietat laboral.
- Ajuda a la conciliació familiar i laboral.
- Impuls al diàleg social.
- Responsabilitat social i empresarial: «bones
pràctiques» i ocupació local.
- Participació del treballador en l’empresa (gestió, beneﬁcis, propietat). Aplicació de principis de
l’economia social.
Propostes:

- Potenciar l’emprenedoria a través de l’economia social i de l’emprenedoria ecològica, aplicant
els principis de l’economia social en el teixit empresarial del territori del Pacte Ceràmic.
- Desenvolupament dels serveis d’entrenament
i d’atenció individualitzada com a instruments
d’orientació laboral i de desenvolupament de
competències personals i socials.
- Desenvolupar plans perquè puga entrar la població més jove de manera segura en els sectors
productius on faça falta garantir el relleu generacional, i evitar així la pèrdua del saber fer.
- Donar suport a l’emprenedoria a partir d’accions d’assessorament i incentivació empresarial i
suport a l’autoocupació.
- Reorientar la formació de les persones parades
a una formació que promoga la professionalització de l’agricultura, l’hostaleria i el turisme, junt
amb una formació especíﬁca per a la cerca de faena i d’ús de les TIC.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Qualitat de l’ocupació i
millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra.
«És un repte fonamental aconseguir un mercat de
treball que oferisca ocupació de qualitat, on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen en prioritàries,
i també el protagonisme i enriquiment de la negociació col·lectiva. La motivació i satisfacció del treballador, mitjançant l’oportunitat de desenvolupament
professional i la participació en diferents àmbits de
l’empresa, són, igualment, requisits d’un treball de
qualitat, d’acord amb els nivells de qualiﬁcació dels
treballadors.» (Hermosilla, 2019, p.21).
Línies estratègiques:
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- Promoure l’estabilitat en les empreses i reduir
la temporalitat dels contractes, apostant per la
contractació indeﬁnida i evitar així la precarietat
laboral.
- Aconseguir un acord en l’àmbit laboral que
contribuïsca a facilitar la creació i millora de la
qualitat de l’ocupació, augmentant l’estabilitat i
afavorint les noves inversions i l’expansió de les
empreses.
- Aplicació de principis de l’economia social per a
millorar la qualitat en l’ocupació.
- Millorar les mesures de seguretat i salut laboral
en les empreses.
- Promoure mesures per a combatre i reduir
l’economia submergida en els municipis del Pacte
Ceràmic. Augment de les accions de seguiment i
control de les condicions laborals.
- Mesures contra la sobrequaliﬁcació, infraqualiﬁcació i precarietat laboral. Ajustar el perﬁl professional de la persona treballadora amb el lloc
de treball.
- Fomentar accions per a millorar la conciliació
familiar i laboral a través de polítiques socials,
mitjançant el diàleg social entre totes les parts
responsables.
- Responsabilitat social i empresarial, mitjançant
el desenvolupament de «bones pràctiques» i millora de l’ocupació local.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les
persones, inclusió social de col·lectius
desfavorits.

«L’ocupació s’ha de considerar instrument clau de
desenvolupament i inclusió social, sobretot per als
col·lectius amb capacitats o condicions que els impedisquen la igualtat d’oportunitat d’accés, amb una
atenció especial a la prevenció de l’exclusió.» (Hermosilla, 2019, p.22).
Línies estratègiques:
- Servei d’orientació i intermediació a treballadors i a demandants.
- Suport a col·lectius en risc d’exclusió social.
- Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits
(joves, majors de 45 anys, persones parades de
llarga duració, amb diversitat funcional).
- Emprenedoria i autoocupació com a eines d’apoderament del col·lectiu desfavorit.

«L’adequació de l’oferta de formació local a les necessitats del territori, tant econòmiques com socials, resulta fonamental des d’una perspectiva de
desenvolupament territorial, en particular per al
mercat local de treball. La detecció de necessitats
de formació en el territori, tant les actuals com les
que sorgiran en un curt termini de temps vinculades
al canvi socioeconòmic inclòs en l’objectiu estratègic
1, han d’informar les accions de formació dissenyades. Això s’ha de complementar amb el suport a les
deﬁciències de grups socials concrets, també detectant-les prèviament en el diagnòstic de necessitats
de formació.» (Hermosilla, 2019, p.22).
Línies estratègiques:

- Formació de persones desocupades: especíﬁca

Propostes:

- Potenciar la incorporació de clàusules socials i
altres instruments per a aconseguir una economia
inclusiva.
- Proposar la mobilitat geogràﬁca. Accions i mesures en els municipis que faciliten el desplaçament
de demandants a llocs on s’ofereix ocupació.
- Accions de seguiment i atenció personalitzada
per a aconseguir la inserció laboral de col·lectius
desfavorits, fomentant el desenvolupament de programes de prevenció com una eina fonamental per
als col·lectius en risc d’exclusió social (joves, majors de 45 anys, persones parades de llarga duració, amb diversitat funcional).
- Establir programes de formació en les empreses
per a incentivar la contractació de persones desocupades (joves, majors de 45 anys, persones parades de llarga duració, amb diversitat funcional).
- Fomentar l’emprenedoria i autoocupació com a
eines d’apoderament i la inclusió social de col·lectius desfavorits.
- Arran de la COVID-19 es fa necessari potenciar
plataformes de col·laboració entre empreses i entitats sense ànim de lucre de suport a col·lectius
en risc d’exclusió social, com a elements que facen
més eﬁcaç i àgil l’esforç empresarial.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la població i de
l’adequació del sistema de formació local a les
necessitats territorials.

-

per a buscar ocupació i requaliﬁcació (capacitar
i actualitzar coneixements i competències).
Formació de persones ocupades, qualiﬁcació
professional (formació contínua i aprenentatge
permanent).
Formació segons noves necessitats en un horitzó de mitjà-llarg termini.
Formació de joves: transició educativa-laboral
(formació dual).
Formació especíﬁca a col·lectius desfavorits.
Formació especíﬁca amb compromís de contractació.
Foment de la formació professional, i impuls de
la formació dual.

Propostes:
- Augmentar la formació transversal que complemente l’oferta formativa de LABORA.
- Fer un mapa de l’estat en el qual es troba el territori del Pacte Ceràmic en matèria de formació
per a poder ajustar els recursos formatius a les
necessitats de les empreses i el territori.
- Fomentar la qualiﬁcació i actualització professional de treballadors en ERTO com a conseqüència
de la crisi sanitària de la COVID-19 amb programes especialitzats de capacitació en els sectors
d’activitat clau en el territori.
- Més relació entre formació i investigació per
part de la Universitat i les empreses, amb l’objectiu de generar formació reglada a través de cicles
formatius per a l’ocupació jove.
- Foment del disseny d’accions innovadores i integrals de formació per a persones desocupades
per a cada sector productiu.
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- Programa de reciclatge per a persones desocupades, per a poder redirigir-les a altres sectors
productius amb més demanda.

- Impuls de la R+D+I en les empreses, en el context del sistema d’innovació valencià.
Propostes

- Formació adaptada a les noves necessitats del
territori, sobre la base del diagnòstic, i que procure un aprenentatge continu (formació reglada i no
reglada, formació contínua, formació professional
dual, etc.).
- Proposta de pla conjunt amb la Diputació, la
Conselleria, el Pacte Ceràmic, etc., per a promoure
la formació en els sectors d’activitat més rellevants del territori.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del
model productiu mitjançant l’impuls de
sectors existents i el suport a noves activitats
especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local.
«Atesa la importància del desenvolupament econòmic com a motor per a generar ocupació, enfortir
la competitivitat es converteix en objectiu clau del
pla, per la qual cosa el desenvolupament de les activitats productives, especialment les de més valor
afegit és essencial. Aproﬁtar la capacitat de creació
de llocs de treball en els diferents sectors del territori, com l’industrial, el turístic o el comerç local,
ha de ser focus d’atenció de l’estratègia.» (Hermosilla, 2019, p.23).
Línies estratègiques:
- Estructura empresarial sòlida i competitiva, vinculada al territori i la vertebració: referència als
clústers econòmics.
- Identiﬁcació i suport a les empreses amb una
generació d’ocupació alta.
- Suport ﬁnancer i atenció a les pimes amb diﬁcultats.
- Impuls a una agricultura comercial sostenible.
- Aproﬁtament del potencial endogen d’ocupació
en el comerç local i de proximitat.
- Suport a empreses del sector turístic, mitjançant polítiques coordinades supramunicipals, comarcals i metropolitanes.
- Foment d’accions dirigides a l’impuls d’activitats
industrials i logístiques.
- Processos d’internacionalització empresarial.
- Suport a territoris, comarques i municipis desfavorits: desenvolupament equilibrat del territori mitjançant polítiques «regeneradores» davant dels problemes que genera la industrialització tradicional, la
despoblació, la crisi de l’agricultura comercial, etc.
- Atracció d’empreses i creixement empresarial.
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- Transformació del model agrícola a través de
més formació i noves iniciatives emprenedores
que amplien cultius, duració de les campanyes i
que permeta crear més valor afegit en el procés
de producció i comercialització.
- Conciliar les polítiques mediambientals amb les
polítiques socioeconòmiques.
- Suport ﬁnancer i atenció a les pimes que necessiten ajudes per a continuar amb les seues empreses.
- Consolidar els sectors productius que hi ha en
el territori del Pacte Ceràmic i donar suport a altres models productius diversiﬁcats on prevalga
la innovació.
- Dur a terme programes formatius a les empreses que vulguen adquirir nous coneixements per
a produir i diversiﬁcar nous productes.
- Apostar per noves activitats econòmiques que
ajuden a diversiﬁcar el teixit productiu, per exemple el turisme o l’agricultura ecològica.
- Fomentar l’emprenedoria i la creació de llocs de
treball en el territori amb un índex de despoblació
més alt per a evitar el desplaçament de persones a altres municipis a trobar faena, i al seu torn
atraure persones a residir-hi.
- Disseny d’eines per al seguiment de les necessitats
dels sectors productius més signiﬁcatius del territori.
Objectiu estratègic 6. Principi de transversalitat de
gènere, igualtat de condicions entre homes i dones.
«La bretxa de gènere que hi ha en les diferents àrees del mercat laboral comporta tractar el fet d’una
manera transversal. Així, s’ha d’actuar tant en els
problemes d’accés a l’ocupació com en les desigualtats que hi ha en les condicions laborals (conciliació,
salari, llocs directius).» (Hermosilla, 2019, p.23).
Línies estratègiques:
- Fomentar igualtat entre homes i dones.
- Mesures concretes que milloren la consideració
de la dona en el mercat laboral.
- Mecanismes d’antidiscriminació.
- Mesures de conciliació.

- Millora de l’ocupació de les dones, i de l’accés.

la zona d’interior) i amb les àrees industrials.

Propostes

- Accions que promoguen més disponibilitat de
sòl industrial de cara a un nou procés d’instal·lació d’empreses.

- Accions de formació per a dones majors de 45 anys.
- Accions que afavorisquen la ﬂexibilitat d’horaris
de la jornada laboral que permeten la incorporació real de la dona en el mercat laboral.
- Reforçar els instruments de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar a través d’un suport
directe a les empreses.
- Iniciatives dirigides a reforçar i donar suport a
la consideració de les dones en el mercat laboral.
- Programa de suport a les dones en l’àmbit laboral, a través de polítiques efectives de conciliació
laboral-familiar.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics.
«La millora dels factors incideix en la competitivitat
dels territoris, en la qualitat de vida de les persones,
en l’atractiu territorial (per a persones i empreses) i
en l’articulació dels territoris, tant la interna com la
connectivitat externa. S’inclouen factors decisius en
el desenvolupament de la capacitat d’innovació i en
l’avanç cap a un desenvolupament territorial sostenible.» (Hermosilla, 2019, p.24).

- Impulsar la millora de la competitivitat de les
àrees industrials mitjançant inversions en infraestructures i instal·lacions (mobilitat, digitalització, etc.), amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses que hi ha i afavorir que se
n’implanten de noves.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial
i xarxes internes.
“La existencia de redes en un territorio lo convierte
en innovador, a la vez que genera compenetración
entre el tejido empresarial y la vida social. Se deben
generar acuerdos entre los agentes socio-económicos del territorio, públicos o privados, con ﬁnes
que responden a intereses comunes, tanto para la
promoción del emprendimiento social, proyectos
de formación y orientación, e inserción laboral de
desempleados como para el asesoramiento al empresario” (Hermosilla, 2019, p.24).
Línies estratègiques

- Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats,
com el medi rural.
- Millora de les comunicacions internes i externes.
- Millora de la infraestructura industrial.
- Millora de la infraestructura de serveis d’Internet d’alta velocitat.

- Foment de la cooperació amb agents públics i
privats en temes d’ocupació, formació i emprenedoria.
- Redacció de plans de desenvolupament local i
comarcal, després de conéixer les dinàmiques
territorials dels sistemes locals d’ocupació.
- Creació de xarxes territorials tècniques per a
crear plans d’ocupació.
- Afavorir l’associacionisme a escala territorial
dels diferents actors.

Propostes

Propostes

- Aproﬁtar les oportunitats que ofereix la gratuïtat de l’AP-7 i del desenvolupament del Corredor
Mediterrani per a millorar l’impacte econòmic en
el territori.

- Deﬁnir una visió de futur per al territori del Pacte
Ceràmic, ja que hi ha una forta identitat local, però una
identiﬁcació inferior amb el territori del pacte.

Línies estratègiques:

- Millora en el territori d’un conjunt de serveis i
infraestructures (per exemple la ﬁbra òptica a les
àrees industrials).
- Millora del transport públic que connecte els diferents municipis del Pacte Ceràmic (especialment a

- Posar en marxa un pacte per a la formació entre
agents en el territori i amb la participació de l’administració autonòmica i local.
- Continuar amb la descentralització de les accions
formatives, de manera que s’impartisquen en tots els
municipis del Pacte Ceràmic segons la demanda.
145

ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DEL TERRITORI DEL PACTE CERÀMIC

- Programes de suport a l’associacionisme empresarial, especialment en el comerç i el turisme.
- Impulsar el paper del Consorci del Pacte Ceràmic
com a agent interlocutor amb les empreses situades
en el territori, potenciant els fòrums de trobada i treball en xarxa.
- Generar xarxes participatives i col·laboratives entre
administració, empreses, centres d’investigació i universitats per a regenerar i equilibrar l’activitat econòmica territorial.
- Establir acords de col·laboració pública amb entitats socials per al foment de la inserció sociolaboral.
- Enfortir xarxes col·laboratives per sectors
econòmics.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials
externes, col·laboracions.
«Atés el caràcter global que caracteritza l’entorn
econòmic, el mercat laboral ha de promoure la participació dels actors del territori en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit internacional, totes
vinculades a l’ocupació, amb la ﬁnalitat de conéixer
experiències i projectes que permeten millorar l’eﬁcàcia i eﬁciència de les polítiques laborals locals.»
(Hermosilla, 2019, p.24).
Línies estratègiques:
- Creació de xarxes estatals i regionals.
- Conjunt integrat d’iniciatives de col·laboració, comunicació i cooperació.
- Foment d’àrees empresarials, basades en la connectivitat.
- Impuls a la internacionalització de les empreses.
- Afavorir xarxes externes de coneixement.
Propostes
- Fomentar l’associacionisme en els sectors productius i afavorir el treball en xarxa. Importància
de l’associacionisme sectorial de la ceràmica.
- Consolidar les dinàmiques de treball en xarxa i
mantindre les iniciatives de cooperació entre actors conﬂuents del territori.
- Establir canals de comunicació més bons cap a
altres entitats i la ciutadania en general.

agents territorials.
- Impuls d’iniciatives de col·laboració entre les
empreses del sector ceràmic.
- Fomentar canals de comunicació i les xarxes entre els municipis que conformen el Pacte Ceràmic
per a abordar problemes i solucions comunes.
- Potenciar la cooperació entre els agents del territori per a crear i desenvolupar xarxes i estructures estables d’innovació i de transmissió del
coneixement.
- Reforçar accions de les empreses enfocades a
internacionalitzar el mercat.
- A través de LABORA, potenciar les relacions formals i informals entre pactes territorials com un
instrument bàsic per al desenvolupament de polítiques d’ocupació més efectives i estables.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació.
«La innovació, com a capacitat de transmissió de coneixements és un fenomen individual, mentre que com a
fenomen col·lectiu l’entorn requereix incorporar-la en
els processos productius, factor essencial per a millorar la competitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen territorial, perquè ha de combinar el component
empresarial amb l’entorn econòmic-social-institucional
per a maximitzar-ne els recursos extraeconòmics. Per
tot això es considera com a objectiu transversal en l’estratègia territorial d’ocupació.» (Hermosilla, 2019, p.25).
Línies estratègiques:
- Serveis d’orientació en línia, noves tecnologies de la
informació.
- Acompanyament a l’empresa (assessorament, innovació).
- Promoció desenvolupament i activitat econòmica
(diversiﬁcació, visió innovadora).
- Suport als ecosistemes territorials d’innovació i
emprenedoria.
- Millora de la transferència de coneixement, entre els
centres d’investigació i universitats, i les empreses.
- Formació i qualiﬁcació destinada a la innovació.
Propostes:

- Posar en marxa un fòrum permanent per a
l’intercanvi d’experiències i la coordinació entre
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- Ajudes al disseny de recursos tecnològics diri-

gits a xicotets agricultors (venda en línia, visibilitat
de xarxes…).
- Disseny de recursos tecnològics que afavorisquen la participació ciutadana en les accions
d’ocupació i desenvolupament local.
- Programes d’informació i formació per a la innovació del sector agrícola (diversiﬁcació de cultius,
producció i consum sostenibles i de proximitat…).
- Acords amb entitats de desenvolupament tecnològic i innovador per al suport d’iniciatives d’alt
nivell innovador.
- Promoure la generació de coneixement per al
desenvolupament d’innovacions dirigit a les empreses del territori, a través de la signatura de
convenis amb universitats i centres tecnològics.
- Dur a terme jornades d’innovació tecnològica, social
i formativa entre les universitats i les empreses.
- Potenciar serveis de suport a la innovació des
de les administracions públiques i entitats de R+D,
fomentant proximitat i utilitat a empreses.
- Millorar les accions de comunicació i difusió per
a millorar la visibilitat del territori i dels programes d’innovació que es desenvolupen en les empreses dels diferents sectors del territori.
- Campanyes de sensibilització i formació enfocades a millorar la visió innovadora en els sectors
productius i llocs en els quals a penes té presència.
- Afavorir la innovació en els processos productius, incidint en la reducció de la bretxa digital.
- Promoure plans estratègics per a la innovació,
tot considerant-los com a part de la cultura de
l’empresa.
- Donar suport al desenvolupament de xarxes
innovadores de turisme rural de patrimoni i naturalesa en el territori del Pacte Ceràmic, que
prevegen sinergies amb el sector agrícola per a
millorar i potenciar el turisme d’interior i l’agroturisme, posant en valor cultius o tradicions locals.
- Dissenyar un pla integral de digitalització, amb
programes especíﬁcs per a pimes.

A continuació, s’exposen els objectius estratègics
que formen part de l’Estratègia territorial per a l’ocupació del territori del Pacte Ceràmic, amb un enfocament sostenible i socialment responsable al llarg de
tot el pla. A propòsit d’això, el desenvolupament de
l’Estratègia s’ha de sotmetre a un seguiment continu
que permeta una avaluació periòdica a ﬁ d’identiﬁcar desviacions sobre els objectius marcats i facilitar
accions correctores per a optimitzar-ne els resultats.
Per a analitzar i valorar les diferents propostes
enumerades, es va fer una pregunta multiresposta seguint el model de l’escala de Likert4. Una puntuació situada prop del deu signiﬁca que s’ha de
potenciar cada un dels ítems assenyalats; mentre
que la puntuació situada prop de zero, vol dir que
s’ha de potenciar poc.
Així mateix, una vegada exposades les diferents
valoracions, hem obtingut la mitjana aritmètica
amb la ﬁnalitat d’establir quins ítems són els que
més valoren els agents clau respecte a potenciar-los i quins valoren més poc. Seguidament, es
mostren per a cada objectiu estratègic deﬁnit, un
conjunt d’actuacions que s’haurien de prioritzar al
llarg del període de vigència de l’Estratègia territorial per a l’ocupació del territori del Pacte Ceràmic.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral
Un primer objectiu que respon a la importància de
generar ocupació, mitjançant un suport especíﬁc i integral a l’emprenedoria, a través de la promoció de
l’autoocupació i l’economia social, i amb la creació
d’oportunitats equitatives a tots els col·lectius amb la
ﬁnalitat d’aconseguir un mercat inclusiu i igualitari.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 1 que han remarcat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Facilitar un diàleg social de manera coordinada i
consensuada entre administracions, partits i organitzacions empresarials i sindicals, per a dur a terme un pla global de reconstrucció com a pilar del
creixement econòmic i de generació d’ocupació de
qualitat davant de la crisi sanitària de la COVID-19.
• Millora de l’oferta formativa d’acord amb la de-

5. ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ
DEL TERRITORI DEL PACTE CERÀMIC

4 Es fa servir per a mesurar les actituds a favor o en contra de les
persones entrevistades davant dels ítems que es proposen.
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manda de les empreses i especialment en sectors
estratègics amb potencial de creixement.
• Desenvolupar plans perquè puga inserir-se la població més jove de manera segura en els sectors
productius on faça falta garantir el relleu generacional, i evitar així la pèrdua de saber fer.
Agents clau vinculats directament amb el sector
agrari, de l’hostaleria i el turisme també valoren
com a molt important accions com ara:
• Reorientar la formació de les persones desocupades a una formació que promoga la professionalització de l’agricultura, hostaleria i turisme, i una
formació especíﬁca per a la cerca d’ocupació i d’ús
de les TIC.
• Donar suport a l’emprenedoria a partir d’accions
d’assessorament i incentivació empresarial i suport a l’autoocupació.
D’altra banda, en preguntar als agents clau entrevistats si consideren oportú incorporar altres propostes que siguen rellevants per a l’objectiu, n’hi
ha que assenyalen les següents:
• Reforçar el treball en xarxes amb tots els agents
del territori.
• Millorar i posar en valor una formació de qualitat, que habilite la població i principalment la que
es troba desocupada, per a cobrir les necessitats
empresarials presents i futures en el territori, condicionant ajudes a la formació d’acord amb la demanda existent, que permeta l’ocupabilitat
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Qualitat de l’ocupació
i millora de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra.
És un repte prioritari comptar amb persones treballadores motivades i satisfetes amb el treball
que fan, i disposar d’un mercat de treball que oferisca ocupació de qualitat, estabilitat i seguretat,
així com el protagonisme de la negociació col·lectiva. En la mateixa línia es destaca la importància
d’oferir ocupacions de qualitat, concordes amb els
nivells de qualiﬁcació de les persones treballadores, que en permeten el desenvolupament professional i la involucració dins de l’empresa.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 2 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
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• Promoure mesures per a combatre i reduir l’economia submergida en els municipis del Pacte Ceràmic. Augment de les accions de seguiment i control
de les condicions laborals.
• Fomentar accions per a millorar la conciliació
familiar i laboral a través de polítiques socials, a
través del diàleg social entre totes les parts responsables.
• Aconseguir un acord en l’àmbit laboral que contribuïsca a facilitar la creació i millora de la qualitat
de l’ocupació, i evitar així la precarietat laboral mitjançant l’augment de l’estabilitat i la contractació
indeﬁnida, i afavorir les noves inversions i l’expansió de les empreses.
Al mateix temps, en preguntar als agents clau entrevistats, si consideren oportú incorporar altres
propostes que siguen rellevants per a l’objectiu,
n’hi ha que indiquen les següents:
• Millorar les condicions de treball per a aconseguir plantilles estables i personal qualiﬁcat.
• Millorar la qualitat de l’ocupació reduint la temporalitat i la precarietat laboral, especialment en el
sector de l’hostaleria, el comerç i l’agrari. En l’àmbit
de la responsabilitat social corporativa, focalitzar a
complir la normativa vigent i evitar que siga una
mera estratègia de màrqueting.
• Promoure el diàleg social per a augmentar el
grau d’encert en la presa de decisions que afecten
empreses i persones treballadores. S’ha d’assegurar la inversió, liquiditat, previsibilitat, seguretat
jurídica i ﬂexibilitat per a evitar la pèrdua de teixit
productiu i llocs de treball.
• Incrementar de manera prioritària l’aportació del
sector industrial al PIB, per les raons següents:
- Generar ocupació estable i qualiﬁcada.
- Per l’efecte d’arrossegament que té sobre altres
sectors de l’economia.
- Contribuir a un creixement sostingut i sostenible
de l’economia.
- Generar riquesa i benestar en el territori.
- Evitar el perjudici que ocasiona l’excessiva dependència de l’exterior.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les persones,
inclusió social de col·lectius desfavorits
És important considerar l’ocupació com un instrument clau del desenvolupament i inclusió so-

cial de les persones, principalment dels col·lectius
que es troben en risc d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat. Per tant, s’ha de prestar una
atenció especial a previndre l’exclusió a través
d’una ocupació equitativa que permeta la igualtat
d’oportunitats en l’accés.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 3 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Establir programes de formació en les empreses
per a incentivar la contractació de persones desocupades (joves, majors de 45 anys, persones parades de llarga duració, amb diversitat funcional).
• Proposar la mobilitat geogràﬁca. Accions i mesures en els municipis que faciliten el desplaçament
de demandants a llocs on s’ofereix ocupació.
• Fomentar l’emprenedoria i autoocupació com a
eines d’apoderament i la inclusió social de col·lectius
desfavorits. En concret, arran de la COVID-19 es fa necessari potenciar plataformes de col·laboració entre
empreses i entitats sense ànim de lucre de suport a
col·lectius en risc d’exclusió social, com a elements
que facen més eﬁcaç i àgil l’esforç empresarial.
Al mateix temps, agents socials vinculats al territori valoren com a molt important també les propostes següents:
• Potenciar la incorporació de clàusules socials i
altres instruments per a aconseguir una economia
inclusiva.
• Accions de seguiment i atenció personalitzada
per a aconseguir la inserció laboral de col·lectius
desfavorits, fomentant el desenvolupament de programes de prevenció com una eina fonamental per
al col·lectiu en risc d’exclusió social (joves, majors
de 45 anys, persones parades de llarga duració,
amb diversitat funcional).
D’altra banda, alguns dels agents clau entrevistats,
indiquen les propostes següents que consideren
també rellevants per a aconseguir l’objectiu:
• Atenció personalitzada a les persones que pertanyen a col·lectius en risc de vulnerabilitat o exclusió
social.
• Reduir la bretxa digital, a través de donar cobertura i mitjans telemàtics a persones i famílies que
es troben en situació de pobresa digital, per exemple facilitar una «connexió wiﬁ gratuïta».

• Ressaltar la importància de la responsabilitat social com a factor clau per a augmentar la competitivitat. «Fa molt temps que els beneﬁcis econòmics
van deixar de ser l’únic objectiu de les companyies i
que la sostenibilitat i el compromís social van passar
a formar part, i en un camí sense retorn, de la gestió
integral d’empreses i organitzacions».
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la població i de
l’adequació del sistema de formació local a les
necessitats territorialss.
Des d’una perspectiva de desenvolupament local, es
considera fonamental per al mercat local de treball
adequar l’oferta de formació local a les necessitats
del territori, tenint en compte aspectes econòmics i
socials. A més, mitjançant el diagnòstic de necessitats de formació es tindrà en consideració el suport
a les deﬁciències de grups socials concrets.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 4 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Formació adaptada a les noves necessitats del
territori, sobre la base del diagnòstic, i que procure un aprenentatge continu (formació reglada i no
reglada, formació contínua, formació professional
dual, etc.).
• Fer un mapa de l’estat en el qual es troba el territori del Pacte Ceràmic en matèria de formació per
a poder ajustar els recursos formatius a les necessitats de les empreses i el territori.
• Més relació entre formació i investigació per part
de la Universitat i les empreses, amb l’objectiu de
generar formació reglada a través de cicles formatius per a l’ocupació jove.
• Proposta de pla conjunt amb la Diputació, la Conselleria, Pacte Ceràmic, etc., per a promoure la formació
en els sectors d’activitat més rellevants del territori.
D’altra banda, en preguntar als agents clau entrevistats si consideren oportú incorporar altres propostes que siguen rellevants per a l’objectiu, n’hi ha que
assenyalen les següents:
• Proporcionar pràctiques formatives remunerades
dirigides a joves, que faciliten un primer contacte
amb l’àmbit laboral i adquirir experiència.
• Ampliar l’oferta formativa per a l’accés a cicles
formatius, i en les diferents modalitats: en línia, a
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distància i presencial, i la combinació de les modalitats i la formació per mòduls dirigida principalment
a les persones ocupades.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del
model productiu mitjançant l’impuls de
sectors existents i el suport a noves activitats
especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local
D’una banda, és clau en l’estratègia aproﬁtar en
el territori la capacitat de crear ocupació en els
diferents sectors econòmics, com l’industrial, el
turístic, l’agropecuari o el comerç local, i és prioritari
el desenvolupament econòmic com a motor de
generació de llocs de treball. I, de l’altra, es converteix
en objectiu clau del pla enfortir la competitivitat, i és
essencial desenvolupar les activitats productives,
especialment les de més valor afegit.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 5 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Suport ﬁnancer i atenció a les pimes que necessiten ajudes per a continuar amb les seues empreses.
• Consolidar els sectors productius que hi ha en
el territori del Pacte Ceràmic i donar suport a altres models productius diversiﬁcats on prevalga
la innovació.
• Dur a terme programes formatius a les empreses que vulguen adquirir nous coneixements per a
produir i diversiﬁcar nous productes.
• Conciliar les polítiques mediambientals amb les
polítiques socioeconòmiques.
Al mateix temps, agents vinculats al sector agrari
i a l’hostaleria i el turisme, així com agents socials,
consideren també com a prioritàries les propostes següents:
• Transformació del model agrícola a través de
més formació i noves iniciatives emprenedores
que amplien cultius, duració de les campanyes i
que permeta crear més valor afegit en el procés
de producció i comercialització.
• Apostar per noves activitats econòmiques que
ajuden a diversiﬁcar el teixit productiu, per exemple el turisme o l’agricultura ecològica.
• Fomentar l’emprenedoria i la creació de llocs de
treball en el territori amb més índex de despoblació per a evitar el desplaçament de persones a al150

tres municipis a la recerca d’ocupació, i al seu torn
atraure persones a residir-hi.
D’altra banda, alguns dels agents clau entrevistats indiquen les propostes següents que consideren rellevants per a l’objectiu:
• Adoptar mesures suﬁcients per a donar suport
a implementar en el territori establiments de sectors com ara l’hostaleria, el turisme i el comerç.
• Transformació del model agrícola a través de
més formació i noves iniciatives emprenedores
que amplien cultius, duració de les campanyes i
que permeta crear més valor afegit en el procés
de producció i comercialització. Fomentar l’agricultura 4.0.
• Promoure la desestacionalització del turisme.
Promoure sinergies rural-urbà / interior- costa.
«El sector agrícola resulta essencial per a la vida de
les persones, la biodiversitat i el medi ambient i s’ha
d’analitzar amb profunditat i prendre accions per a
aproﬁtar adequadament terrenys abandonats, subministrar aigua de qualitat i a preu competitiu amb
un ús racional, diversiﬁcar la producció i desestacionar-la, revalorar la professió d’agricultor. Es tracta
del sector primari i essencial.»
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Principi de
transversalitat de gènere, igualtat de condicions
entre homes i dones
El principi de transversalitat de gènere és transversal a la resta d’objectius. Per això, la importància d’actuar, tant en els problemes d’accés a
l’ocupació com en les desigualtats que hi ha en
les condicions laborals (conciliació familiar, salari,
llocs directius…), amb la ﬁnalitat de reduir en el
territori la bretxa de gènere que hi ha en diferents
àrees del mercat laboral.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 6 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Accions de formació per a dones majors de 45 anys.
• Accions que afavorisquen la ﬂexibilitat d’horaris
de la jornada laboral que permeten la incorporació
real de la dona en el mercat laboral.
• Reforçar els instruments de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar a través d’un suport
directe a les empreses.

Al mateix temps, en preguntar als agents clau entrevistats si consideren oportú incorporar altres
propostes que siguen rellevants per a l’objectiu,
n’hi ha que assenyalen les següents:
• Signar en totes les empreses plans d’igualtat, ja
que la conciliació de la vida familiar i laboral no és
només responsabilitat de les dones, sinó a escala
empresarial i institucional.
• Adaptar els horaris escolars als horaris laborals
més habituals.
• La ﬂexibilitat d’horaris de la jornada laboral s’ha
de facilitar tant a homes com a dones a ﬁ de de
conciliar faena i família.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics.
Amb la millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics es pretén aconseguir un
desenvolupament territorial sostenible, que permetrà potenciar la competitivitat dels territoris, la
qualitat de vida de les persones i l’atractiu territorial (per a persones i empreses) i articular els
territoris, tant internament com la connectivitat
externa.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 7 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:

• Desenvolupament de la ﬁbra òptica per al conjunt
de la població.
• L’ocupació de sòl per a activitat industrial s’ha
d’analitzar amb molt de detall i assegurar que les
instal·lacions compten amb totes les mesures necessàries per a reduir l’impacte en el medi ambient
i en el paisatge, així com comptar amb un servei de
transport públic adequat.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial
i xarxes internes.
Afavorir que hi haja xarxes en un territori permet
generar acords entre els agents socioeconòmics
(públics o privats), amb l’objectiu de respondre als
interessos comuns, tant per a promoure l’emprenedoria social, projectes de formació i orientació i
la inserció laboral de persones desocupades com
per a assessorar les empreses.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 8 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Enfortir xarxes col·laboratives per sectors econòmics.

• Millora en el territori d’un conjunt de serveis i infraestructures (per exemple la ﬁbra òptica en les
àrees industrials).

• Generar xarxes participatives i col·laboratives entre administració, empreses, centres d’investigació
i universitats per a regenerar i equilibrar l’activitat
econòmica territorial.

• Millora del transport públic que connecte els diferents municipis del Pacte Ceràmic (especialment a
la zona d’interior) i amb les àrees industrials.

• Continuar amb la descentralització de les accions
formatives, de manera que s’impartisquen en tots
els municipis del Pacte Ceràmic segons la demanda.

• Impulsar la millora de la competitivitat de les àrees industrials mitjançant inversions en infraestructures i instal·lacions (mobilitat, digitalització, etc.),
amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les
empreses que hi ha i afavorir que se n’implanten
de noves.

• Establir acords de col·laboració pública amb entitats socials per a fomentar la inserció sociolaboral.

D’altra banda, alguns dels agents clau entrevistats consideren oportú també incorporar les propostes següents rellevants per a l’objectiu:
• En referència a la millora en els serveis públics
s’hauria d’intentar garantir els recursos socials
d’una manera més àgil en la resposta, simpliﬁcant
procediments per a resoldre amb més celeritat tot
tipus de procediments, agilitant així l’Administració.

Al mateix temps, en preguntar als agents clau entrevistats si consideren oportú incorporar altres
propostes que siguen rellevants per a l’objectiu,
n’hi ha que assenyala les següents:
• Qualsevol acció encaminada a enfortir el diàleg social.
• Creació d’aliances com l’aliança a la qual s’ha sumat el CEV, relativa a la declaració d’intencions per
a crear l’aliança de tecnologies innovadores que
impulsa l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i
amb la participació de les universitats, els instituts
tecnològics i els centres del CSIC a la Comunitat
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Valenciana. Una aliança que reuneix dos de les propostes de la CEV per a la recuperació: col·laboració
pública-privada (CPP) i innovació.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials
externes, col·laboracions
Potenciar les xarxes territorials externes vinculades a l’ocupació a escala autonòmica, estatal i
internacional permet fomentar iniciatives de collaboració i conéixer experiències i projectes que
promouen millorar l’eﬁcàcia i eﬁciència de les polítiques laborals locals.
Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 9 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Fomentar l’associacionisme en els sectors productius i afavorir el treball en xarxa. Importància de
l’associacionisme sectorial de la ceràmica.
• Consolidar les dinàmiques de treball en xarxa i
mantindre les iniciatives de cooperació entre actors conﬂuents del territori, per a crear i desplegar
xarxes i estructures estables d’innovació i de transmissió del coneixement.
• Reforçar accions de les empreses enfocades a
internacionalitzar el mercat.
• A través de LABORA, potenciar les relacions formals i informals entre pactes territorials com un
instrument bàsic per al desenvolupament de polítiques d’ocupació més efectives i estables.
D’altra banda, alguns dels agents clau entrevistats consideren també oportú incorporar les propostes rellevants següents per a l’objectiu:

Com a propostes més importants relacionades
amb l’objectiu estratègic 10 que han ressaltat els
agents clau entrevistats hi ha les següents:
• Dissenyar un pla integral de digitalització, amb
programes especíﬁcs per a pimes.
• Afavorir la innovació en els processos productius,
incidint en la reducció de la bretxa digital.
• Promoure la generació de coneixement per al
desenvolupament d’innovacions dirigit a les empreses del territori, a través de la signatura de convenis
amb universitats i centres tecnològics.
• Potenciar serveis de suport a la innovació des de
les administracions públiques i entitats de R+D, i així
fomentar proximitat i utilitat a empreses.
• Acords amb entitats de desenvolupament tecnològic i innovador per al suport d’inactives d’un nivell
innovador alt.
• Dur a terme jornades d’innovació tecnològica, social i formativa entre les universitats i empreses.
Al mateix temps, agents clau vinculats al sector
agrari, de l’hostaleria i el turisme consideren també prioritàries les propostes següents:

• Participació directa i de col·laboració amb la resta
de pactes o acords territorials d’àmbit provincial.

• Ajudes al disseny de recursos tecnològics dirigits
a xicotets agricultors (venda en línia, visibilitat en
xarxes…).

• La continuïtat d’altres pactes territorials d’ocupació es veu necessària per a establir coordinacions
adequadament.

• Programes d’informació i formació per a la innovació del sector agrícola (diversiﬁcació de cultius,
producció i consum sostenibles i de proximitat…).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ

• Donar suport al desenvolupament de xarxes innovadores de turisme rural de patrimoni i naturalesa
en el territori del Pacte Ceràmic, que prevegen sinergies amb el sector agrícola per a millorar i potenciar
el turisme d’interior i l’agroturisme, posant en valor
cultius o tradicions locals.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació
La innovació i el coneixement són prioritaris en
tots els processos de creació de noves empreses, i en la millora de la competitivitat en sectors
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econòmics prioritaris i empreses ja consolidades
del territori. Per això, és fonamental proporcionar
l’accés a les tecnologies més innovadores i aprofundir en l’estratègia de canvi en el sistema de
producció, la qual cosa requereix evolucionar cap
a un model basat en més formació de treballadors
i treballadores i, al seu torn, incorporar innovacions en producció i prestació de serveis.

D’altra banda, en preguntar als agents clau entrevistats si consideren oportú incorporar altres

propostes que siguen rellevants per a l’objectiu,
s’assenyala la següent:
• Incorporar i tindre en compte els canvis en el model productiu dins de l’objectiu.

amb especial incidència en les víctimes de violència
de gènere, joves, majors de 45 anys, migrants, persones amb discapacitat, exclusió social, etc.).
• Desenvolupar mesures que reduïsquen l’«economia informal» del territori.

ALTRES PROPOSTES I COMENTARIS
ARREPLEGATS EN LES ENTREVISTES
Finalment, es va indicar als agents clau entrevistats que formularen altres propostes o comentaris
rellevants que consideraren oportú tindre en compte. A propòsit d’això alguns dels agents assenyalen:
• Elaborar un diagnòstic previ de la situació econòmica i social del Pacte ocasionada per la crisi sanitària, que permeta identiﬁcar sectors econòmics i
col·lectius més afectats, que afavorisca prendre mesures concretes dirigides a pal·liar la situació.

• Posar en valor els serveis essencials mediambientals, com és la gestió dels residus.
• Reforçar la vigilància ambiental en les zones naturals dels municipis del Pacte.
• Fomentar i promoure campanyes a favor de la
formació professional dual com a eina per a formar nous treballadors i amb més especialització
per a fomentar la competència laboral i poder
cobrir les necessitats laborals en alguns sectors
especíﬁcs que se centren en personal tècnic de
formació professional.

• Dur a terme estudis sobre l’impacte del conﬁnament i post-conﬁnament en el treball i en les condicions laborals de la població més vulnerable (dones,
QUADRE RESUM DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I PROPOSTES QUE FORMEN PART DE
L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DEL TERRITORI DEL PACTE CERÀMIC
Objectiu

Línies estratègiques

Propostes prioritàries5

Objectiu estratègic 1.
Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció
laboral

Programes dirigits a la inserció de persones
desocupades.
Foment de cultura emprenedora
i desenvolupament d’iniciatives
emprenedores.
Facilitar el desenvolupament d’activitats
d’autoocupació.
Fomentar iniciatives d’economia social.
Foment de l’accés de joves a la primera
ocupació..

Facilitar un diàleg social de manera coordinada i consensuada
entre administracions, partits i organitzacions empresarials i
sindicals, per a dur a terme un pla global de reconstrucció com
a pilar del creixement econòmic i de la generació d’ocupació de
qualitat davant la crisi sanitària de la COVID-19.
Millora de l’oferta formativa segons la demanda de les empreses i especialment en sectors estratègics amb potencial de
creixement.
Desenvolupar plans perquè puga inserir-se la població més jove
de manera segura en els sectors productius on faça falta garantir
el relleu generacional, i evitar així la pèrdua de saber fer.
Reorientar la formació de les persones desocupades a una formació que promoga la professionalització de l’agricultura, l’hostaleria
i el turisme, junt amb una formació especíﬁca per a la cerca d’ocupació i d’ús de les TIC.
Donar suport a l’emprenedoria a partir d’accions d’assessorament
i incentivació empresarial i suport a l’autoocupació.

5 En cursiva s’indiquen propostes que també consideren importants
agents clau del territori vinculats al sector agrari, de l’hostaleria i el
turisme, i agents socials.
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Objectiu

Línies estratègiques

Propostes prioritàries

Objectiu estratègic 2.
Qualitat de l’ocupació
i millora de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra

Augment de l’estabilitat, mitjançant la
disminució de la temporalitat.
Mesures de seguretat i salut laboral.
Incorporació de mesures per a combatre
i reduir pràctiques de l’economia
submergida.
Mesures contra la sobrequaliﬁcació, la
infraqualiﬁcació i la precarietat laboral.
Ajuda a la conciliació familiar i laboral.
Impuls al diàleg social.
Responsabilitat social i empresarial: «bones
pràctiques» i ocupació local.
Participació del treballador en l’empresa
(gestió, beneﬁcis, propietat).
Aplicació de principis de l’economia social.

Promoure mesures per a combatre i reduir l’economia submergida en els municipis del Pacte Ceràmic. Augment de les accions de seguiment i control de les condicions laborals.
Fomentar accions per a millorar la conciliació familiar i laboral
a través de polítiques socials, mitjançant el diàleg social entre
totes les parts responsables.
Aconseguir un acord en l’àmbit laboral que contribuïsca a facilitar la creació i millora de la qualitat de l’ocupació, i evitar així
la precarietat laboral mitjançant l’augment de l’estabilitat i la
contractació indeﬁnida, i afavorir les noves inversions i l’expansió de les empreses.

Objectiu estratègic 3.
Atenció a les persones, inclusió social de
col·lectius desfavorits

Servei d’orientació i intermediació a
treballadors i a demandants.
Suport a col·lectius en risc d’exclusió social.
Incentius a la inserció de col·lectius
desfavorits (joves, majors de 45 anys,
persones parades de llarga duració, amb
diversitat funcional).
Emprenedoria i autoocupació com a eines
d’apoderament del col·lectiu desfavorit.

Establir programes de formació en les empreses per a incentivar la contractació de persones desocupades (joves, majors
de 45 anys, persones parades de llarga duració, amb diversitat
funcional).
Proposar la mobilitat geogràﬁca. Accions i mesures en els municipis que faciliten el desplaçament de demandants a llocs on
s’ofereix ocupació.
Fomentar l’emprenedoria i autoocupació com a eines d’apoderament i la inclusió social de col·lectius desfavorits. En concret,
arran de la COVID-19 es fa necessari potenciar plataformes de
col·laboració entre empreses i entitats sense ànim de lucre de
suport a col·lectius en risc d’exclusió social, com a elements
que facen més eﬁcaç i àgil l’esforç empresarial.
Potenciar la incorporació de clàusules socials i altres instruments per a aconseguir una economia inclusiva.
Accions de seguiment i atenció personalitzada per a aconseguir la
inserció laboral de col·lectius desfavorits, fomentant el desenvolupament de programes de prevenció com una eina fonamental per
als col·lectius en risc d’exclusió social (joves, majors de 45 anys,
persones parades de llarga duració, amb diversitat funcional).

Objectiu estratègic 4.
Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació
del sistema de formació
local a les necessitats
territorials

Formació de persones desocupades:
especíﬁca per a buscar ocupació i
requaliﬁcació (capacitar i actualitzar
coneixements i competències).
Formació de persones ocupades,
qualiﬁcació professional (formació
contínua i aprenentatge permanent).
Formació segons noves necessitats en
un horitzó a mitjà-llarg termini.
Formació de joves: transició educativalaboral (formació dual).
Formació especíﬁca a col·lectius
desfavorits.
Formació especíﬁca amb compromís
de contractació.
Foment de la formació professional, i
impuls de la formació dual.

Formació adaptada a les noves necessitats del territori, sobre
la base del diagnòstic, i que procure un aprenentatge continu
(formació reglada i no reglada, formació contínua, formació
professional dual, etc.).
Fer un mapa de l’estat en el qual es troba el territori del Pacte
Ceràmic en matèria de formació per a poder ajustar els recursos formatius a les necessitats de les empreses i el territori.
Més relació entre formació i investigació per part de la Universitat i les empreses, amb l’objectiu de generar formació reglada a través de cicles formatius per a l’ocupació jove.
Proposta de Pla conjunt amb la Diputació, la Conselleria, Pacte
Ceràmic, etc., per a promoure la formació en els sectors d’activitat més rellevants del territori.

Objectiu

Línies estratègiques

Propostes prioritàries

Objectiu estratègic 5.
Consolidació del model
productiu mitjançant
l’impuls de sectors
existents i el suport a
noves activitats especialment de més valor
afegit, en el context del
desenvolupament local

Estructura empresarial sòlida i
competitiva, vinculada al territori i la
vertebració: referència als clústers
econòmics.
Identiﬁcació i suport a les empreses
amb alta generació d’ocupació.
Suport ﬁnancer i atenció a les pimes
en diﬁcultats.
Impuls a una agricultura comercial
sostenible.
Aproﬁtament del potencial endogen
d’ocupació en el comerç local i de
proximitat.
Suport a empreses del sector turístic,
mitjançant polítiques coordinades
supramunicipals, comarcals i
metropolitanes.
Foment d’accions dirigides a l’impuls
d’activitats industrials i logístiques.
Processos d’internacionalització
empresarial.
Suport a territoris, comarques
i municipis desfavorits:
desenvolupament equilibrat del
territori mitjançant polítiques
«regeneradores» davant dels
problemes generats per la
industrialització tradicional,
despoblació, crisi de l’agricultura
comercial, etc.
Atracció d’empreses i creixement
empresarial.
Impuls de R+D+I en les empreses,
en el context del sistema d’innovació
valencià.

Suport ﬁnancer i atenció a les pimes que necessiten ajudes
per a continuar amb les seues empreses.
Consolidar els sectors productius que hi ha en el territori del
Pacte Ceràmic i donar suport a altres models productius diversiﬁcats on prevalga la innovació.
Dur a terme programes formatius a les empreses que vulguen
adquirir nous coneixements per a produir i diversiﬁcar nous
productes.
Conciliar les polítiques mediambientals amb les polítiques socioeconòmiques.
Transformació del model agrícola a través de més formació i noves iniciatives emprenedores que amplien cultius, duració de les
campanyes i que permeta crear més valor afegit en el procés de
producció i comercialització.
Apostar per noves activitats econòmiques que ajuden a diversiﬁcar el teixit productiu, per exemple el turisme o l’agricultura
ecològica.
Fomentar l’emprenedoria i la creació de llocs de treball en el territori amb un índex de despoblació més alt per a evitar el desplaçament de persones a altres municipis a trobar faena, i al seu
torn atraure persones a residir-hi..

Objectiu estratègic 6.
Principi de transversalitat de gènere, igualtat
de condicions entre
homes i dones

Fomentar la igualtat entre homes i
dones.
Mesures concretes que milloren la
consideració de la dona en el mercat
laboral.
Mecanismes d’antidiscriminació.
Mesures de conciliació.
Millora de l’ocupació de les dones i de
l’accés.

Accions de formació per a dones majors de 45 anys.
Accions que afavorisquen la ﬂexibilitat d’horaris de la jornada laboral que permeten la incorporació real de la dona en el
mercat laboral.
Reforçar els instruments de suport a la conciliació de la vida
laboral i familiar a través d’un suport directe a les empreses.

Objectiu estratègic 7.
Millora de les infraestructures, equipaments
i serveis públics

Millora de la dotació de serveis públics
i equipaments, en particular en els
territoris infradotats, com el medi
rural.
Millora de les comunicacions internes
i externes.
Millora de la infraestructura industrial.
Millora de la infraestructura de serveis
d’Internet d’alta velocitat.

Millora en el territori d’un conjunt de serveis i infraestructures
(per exemple la ﬁbra òptica en les àrees industrials).
Millora del transport públic que connecte els diferents municipis del Pacte Ceràmic (especialment a la zona d’interior) i amb
les àrees industrials.
Impulsar la millora de la competitivitat de les àrees industrials
mitjançant inversions en infraestructures i instal·lacions (mobilitat, digitalització, etc.), amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses que hi ha i afavorir que se n’implanten
de noves.

Objectiu estratègic 8.
Estructura territorial i
xarxes internes

Foment de la cooperació amb agents
públics i privats en temes d’ocupació,
formació i emprenedoria.
Redacció de plans de desenvolupament local i comarcal, després de
conéixer les dinàmiques territorials
dels sistemes locals d’ocupació.
Creació de xarxes territorials tècniques
per a crear plans d’ocupació.
Afavorir l’associacionisme a escala
territorial dels diferents actors.

Enfortir xarxes col·laboratives per sectors econòmics.
Generar xarxes participatives i col·laboratives entre administració, empreses, centres d’investigació i universitats per a regenerar i equilibrar l’activitat econòmica territorial.
Continuar amb la descentralització de les accions formatives,
de manera que s’impartisquen en tots els municipis del Pacte
Ceràmic segons la demanda.
Establir acords de col·laboració pública amb entitats socials
per al foment de la inserció sociolaboral.
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Objectiu

Línies estratègiques

Objectiu estratègic 9.
Xarxes territorials externes, col·laboracions

Creació de xarxes estatals i regionals.
Conjunt integrat d’iniciatives de col·laboració, comunicació i cooperació.
Foment d’àrees empresarials, basades
en la connectivitat.
Impuls a la internacionalització de les
empreses.
Afavorir xarxes externes de coneixement.

Fomentar l’associacionisme en els sectors productius i afavorir el treball en xarxa. Importància de l’associacionisme sectorial de la ceràmica.
Consolidar les dinàmiques de treball en xarxa i mantindre les
iniciatives de cooperació entre actors conﬂuents del territori,
per a crear i desplegar xarxes i estructures estables d’innovació i de transmissió del coneixement.
Reforçar accions de les empreses enfocades a internacionalitzar el mercat.
A través de LABORA, potenciar les relacions formals i informals entre pactes territorials com un instrument bàsic per a
desplegar polítiques d’ocupació més efectives i estables.

Objectiu estratègic 10.
Transversalitat de la
innovació

Serveis d’orientació en línia, noves
tecnologies de la informació.
Acompanyament a l’empresa (assessorament, innovació).
Promoció, desenvolupament i activitat
econòmica (diversiﬁcació, visió innovadora).
Suport als ecosistemes territorials
d’innovació i emprenedoria.
Millora de la transferència de coneixement, entre els centres d’investigació i
universitats, i les empreses.
Formació i qualiﬁcació destinada a la
innovació.

Dissenyar un pla integral de digitalització, amb programes especíﬁcs per a pimes.
Afavorir la innovació en els processos productius, incidint a reduir la bretxa digital.
Promoure la generació de coneixement per al desenvolupament
d’innovacions dirigit a les empreses del territori, a través de la
signatura de convenis amb universitats i centres tecnològics.
Potenciar serveis de suport a la innovació des de les administracions públiques i entitats de R+D, fomentant proximitat i
utilitat a empreses.
Acords amb entitats de desenvolupament tecnològic i innovador per al suport d’inactives d’un nivell innovador alt.
Dur a terme jornades d’innovació tecnològica, social i formativa entre les universitats i empreses.
Ajudes al disseny de recursos tecnològics dirigits a xicotets agricultors (venda en línia, visibilitat de xarxes…).
Programes d’informació i formació per a la innovació del sector
agrícola (diversiﬁcació de cultius, producció i consum sostenibles
i de proximitat…).
Donar suport al desenvolupament de xarxes innovadores de
turisme rural de patrimoni i naturalesa en el territori del Pacte
Ceràmic, que prevegen sinergies amb el sector agrícola per a millorar i potenciar el turisme d’interior i l’agroturisme, posant en
valor cultius o tradicions locals.
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ APLICADES AL
PACTE PER L’OCUPACIÓ DE LA MANCOMUNITAT
ESPADÀ-MILLARS
Cristina Llidó Igualada
Directora del Projecte Experimental EXMEN
Mancomunitat Espadà-Millars

1. INTRODUCCIÓ
El present document conté l’Estratègia d’Ocupació
del territori del Pacte per l’Ocupació de la Mancomunitat Espadà-Millars. No obstant això, resulta
rellevant esmentar (encara que siga breument)
la manera en què s’ha conformat en els darrers
anys el Pacte, i l’evolució del mercat laboral i les
variables principals també al llarg dels darrers
anys (i l’impacte de la pandèmia que causa el virus SARS-CoV-2).
Durant l’any 2017, un equip d’investigació de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
de la Universitat Jaume I es va encarregar (dins
del projecte Avalem Territori) d’elaborar el Diagnòstic Territorial d’un espai denominat Alt Millars i
que, llavors, no disposava de cap pacte per a l’ocupació constituït.
El territori incloïa vint localitats del sud-oest de la
província de Castelló, concretament Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes
de Arenoso, Espadilla, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Toga,
Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa
del Río, Villamalur, Villanueva de Viver i Zucaina.
Una selecció que es va fer per defecte (municipis

que no estigueren inclosos en cap pacte), la qual
cosa no va suposar que no tinguera sentit perquè
va generar «una coincidència quasi perfecta amb
la comarca administrativa i històrica de l’Alt Millars» (concretament només dos localitats de la
comarca van quedar fora de l’espai analitzat: Fanzara i Fuente la Reina).
Es va constatar llavors l’existència d’una entitat
pública supramunicipal que incloïa, junt amb altres territoris de la comarca de la Plana Baixa, una
xicoteta part de l’Alt Millars (aproximadament el
25% de la població i de la superfície total): la Mancomunitat Espadà-Millars (d’ara en avant MEM).
Una mancomunitat que es va constituir en 1989,
disposa tant d’infraestructura (física i humana)
com d’una àmplia experiència en el lideratge i la
gestió de projectes de diferents característiques
amb ﬁnançament de diferents administracions, i
la integren quinze municipis situats a les comarques de l’Alt Millars i la Plana Baixa i dins del parc
natural de la serra d’Espadà i la zona de la vall del
riu Millars (els municipis de l’Alt Millars són Argelita, Ayódar, Espadilla, Fanzara, Fuentes de Ayódar,
Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat i Villamalur, i els de la Plana Baixa són Aín, Alcúdia de
Veo, Ribesalbes, Suera i Tales).
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Va ser precisament la MEM la que va constituir
el Pacte per a l’Ocupació de la Mancomunitat Espadà-Millars, en considerar que era una eina útil
a l’hora d’acudir tant a les convocatòries de projectes experimentals com a qualsevol altra que
es poguera considerar rellevant en l’àmbit territorial de la MEM, i utilitzant no sols l’estructura
política-administrativa preexistent sinó també
l’àmplia experiència que ja tenia pel que fa al cas.
Així, Pacte i Mancomunitat són dos realitats que
se solapen exclusivament en allò territorial, ja que
l’activitat de la Mancomunitat és molt més àmplia
en abastar aspectes no relacionats amb el mercat
de treball.
Precisament per a poder accedir al programa EMPACE17/11/12 (per a desenvolupar entre desembre del 2017 i setembre del 2018) es va constituir
el ja citat Pacte per a l’Ocupació de la Mancomunitat Espadà-Millars, i es presentà a la convocatòria
el projecte EXMEN. Un projecte que s’ha ampliat i
modiﬁcat en convocatòries posteriors, però constitueix el gros de l’actuació del Pacte (no així de la
mancomunitat, la qual presenta un ventall d’intervencions molt més ampli).
En les diferents anys s’ha treballat en la creació
d’un centre de formació homologat en matèria de
motoserrador (acreditat dins de la Comunitat Valenciana) així com en la formació (amb homologació europea) en matèria de motoserrador. També
s’han introduït dos noves línies de treball: a) el
turisme, perseguint la posada en valor dels treballs del Pla de Competitivitat Turístic fet en anys
anteriors; b) la formació en desbrossadora, també
molt important en el territori del Pacte per a fer
el desbrossament de matoll a les muntanyes de
cara a millorar la prevenció d’incendis.
Atés que des que es fera el primer Diagnòstic
Territorial la situació del mercat laboral en l’àmbit del Pacte ha pogut patir canvis signiﬁcatius,
s’analitza a continuació l’evolució de les principals variables del mercat de treball i l’estat del
teixit empresarial.
S’ha d’assenyalar que la situació que ha generat
la pandèmia i el conﬁnament per la COVID-19 (i
els canvis que, en conseqüència, es generen en
la societat) ens porta a replantejar algunes de les
necessitats, fortaleses i amenaces de l’entorn de
la Mancomunitat. Per això es considera que encara no és possible determinar amb exactitud
com afecta la situació als municipis integrats en
el Pacte.
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A) POBLACIÓ I TEIXIT EMPRESARIAL:
Les localitats més poblades integrades en el Pacte són Fanzara (amb 267 habitants, a la comarca
de l’Alt Millars) i Ribesalbes (amb 1.174 habitants,
a la comarca de la Plana Baixa). En la gran majoria són municipis vacacionals i de segona residència, amb les excepcions de Ribesalbes, Suera i
Tales. Per tant, el nombre de residents augmenta
de manera estacional en temporades com l’estiu,
Pasqua i Nadal.
En el 2017, en el conjunt dels quinze municipis hi
havia una població de 4.014 habitants, encara que
al llarg dels darrers anys ha anat decreixent ﬁns a
situar-se en els 3.904 a la ﬁ de l’any 2019. Es tracta d’una població d’edat mitjana molt alta, pel fet
que la gent més jove s’estima més traslladar-se a
les grans ciutats a la recerca de més oportunitats
de faena, condicions salarials més bones i una dotació més gran de tota mena d’infraestructures, i
deixar l’habitatge del poble com a segona residència. En deﬁnitiva, el territori de la MEM presenta
un alt nivell d’envelliment, una activitat comercial
amb presència majoritària de comerços de caràcter tradicional, i una agricultura a temps parcial
amb una molt escassa rendibilitat (quan no destinada simplement a l’autoconsum).
D’altra banda, el teixit empresarial es basa actualment en el sector serveis (bars, restaurants, hostals, forns i botigues d’ultramarins). Hi ha una molt
signiﬁcativa absència d’indústria (possiblement a
causa de la proximitat i l’efecte d’atracció que exerceix el pròxim districte industrial o clúster de la
ceràmica), progressiva desaparició de les activitats
artesanals i absència d’un sector agrari la producció del qual es destine al mercat i a la venda.
Per contra, sí que hi ha certa demanda turística
lligada al turisme d’interior, associada al medi
ambient (un dels grans actius del territori de la
MEM), l’esport lligat a la naturalesa, el turisme actiu i d’aventura per a la creació d’empreses i autònoms mitjançant ajudes econòmiques dels diferents organismes públics.
B) MERCAT DE TREBALL:
Tenint en compte els fets actuals que vivim a causa
de la COVID-19 (als quals s’han d’unir les característiques especials de la zona), a continuació s’analitza la informació disponible sobre el mercat de
treball en el territori del Pacte per a veure així com
han evolucionat les variables laborals principals en
la Mancomunitat.

Dona

Home

TOTAL

12015 Argelita

46

72

118

12017 Ayódar

73

86

159

12058 Espadilla

29

42

71

S’observa un cert comportament diferencial entre
sexes: els homes han experimentat un augment
de l’1,59% en el nombre de parats enfront de l’increment de l’1,38% en el cas de les dones, amb la
qual cosa s’ha tendit a igualar el nombre de desocupats per sexes. No obstant això, es pot aﬁrmar
que, en general, hi ha un nombre més gran de dones parades que d’homes, la qual cosa ens porta
a assenyalar alguns dels inconvenients amb els
quals s’enfronta la dona a l’hora d’incorporar-se al
mercat laboral en entorns rurals com el del Pacte:
falta de conciliació familiar, en alguns casos absència de coneixements en les noves tecnologies per
a la cerca d’ocupació, absència de transport per a
desplaçar-se a la gran ciutat a buscar faena…

12059 Fanzara

130

137

267

37

50

87

48

52

100

37

32

69

12118 Torrechiva

35

46

81

12123 Vallat

28

21

49

12131 Villamalur

25

37

62

63

64

127

87

103

190

564

610

1.174

246

279

525

409

416

825

Com a conseqüència dels darrers esdeveniments
(crisi sanitària de la COVID-19) i ateses les característiques del mercat laboral de la MEM, el
nombre de persones desocupades ha augmentat durant els darrers mesos en comparació amb
el mateix període de l’any 2019. Concretament,
s’observa un augment de l’1,24%, és a dir, s’ha
incrementat en seixanta-una persones el nombre de desocupades.

TOTAL

1.857

2.047

3.904

Quant a la desocupació, en una primera aproximació (taula 3) podem observar que hi ha hagut
un augment de l’1,47% en el nombre de persones
demandants actives d’ocupació en el període entre
desembre del 2019 i maig del 2020.

A pesar de l’augment, podem considerar que hi
ha una trajectòria relativament positiva abans de
l’arribada de la COVID-19: si observem el gràﬁc 1
podem veure que durant els mesos de gener i febrer hi hagué una disminució de la desocupació
en tots dos sexes, més acusada en el cas de les
dones (taula 3).
Les circumstàncies per les quals travessem, junt
amb l’entorn rural del Pacte, genera tota una
sèrie de desigualtats en la dona rural. Les dones
rurals es troben amb una discriminació doble:
ser dona i provindre d’un entorn rural, la qual
cosa fa que la taxa d’activitat siga inferior tant a
homes com a dones que viuen en un entorn urbà.
Als resultats exposats de persones actives demandants d’ocupació hem de sumar les dades
de treballadors i empreses en situació d’ERTO
(taula 4). Si bé és cert que la població afectada no
té consideració de parada, sí que suposa una situació de risc per al mercat de treball del Pacte si
els ERTO es converteixen ﬁnalment en deﬁnitius.
Cas en què l’evolució futura de la pandèmia serà

MUNICIPI
ALT MILLARS

12064 Fuentes de Ayódar
12113 Toga
12116 Torralba del Pinar

LA PLANA BAIXA
12002 Aín
12006 Alcúdia de Veo
12095 Ribesalbes
12108 Suera
12109 Tales

Taula 1. Població municipal per sexe, 2019. Font: INE.

clau per a determinar la incidència ﬁnal de la COVID-19 sobre l’ocupació, però ja es pot avançar
que s’observa un impacte negatiu ben clar sobre
el mercat laboral de la Mancomunitat.
2. ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ APLICADES
AL PACTE PER A L’OCUPACIÓ DE LA
MANCOMUNITAT ESPADÀ-MILLARS.
Després d’haver analitzat en l’apartat anterior la situació actual del mercat laboral en el territori del
Pacte, es planteja a continuació la proposta d’Estratègies d’ocupació aplicades al territori del Pacte per
a l’Ocupació de la Mancomunitat Espadà-Millars,
comptant amb la participació tant dels principals
agents territorials implicats com amb la coordinació de l’equip de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat Jaume I.
Per a fer-les s’ha seguit el document Estratègies
Territorials i ocupació valenciana (Hermosilla,
2019), identiﬁcant els diferents tipus de recursos
que hi ha (capital natural, humà, social, cultural…)
vinculats amb la creació d’ocupació, reconeixent
les xarxes empresarials, econòmiques (públiques
o privades) i institucionals que actuen en el territori, i analitzant els processos d’innovació en l’escenari econòmic i social del territori (innovació
empresarial, institucional, social).
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COMERÇOS

Total Comerços

% Comerços

Restaurants/bars

25

18,52%

Allotjaments

20

14,81%

Alimentació

20

14,81%

Farmàcies

14

10,37%

Construcció

13

9,63%

Perruqueries

5

3,70%

Llanterneria

3

2,22%

Fusteria

3

2,22%

Tabacs

3

2,22%

Bancs

3

2,22%

Ceràmica

3

2,22%

Inst. elèctriques

2

1,48%

Oﬁcina de Correus

2

1,48%

Transports de passatgers

2

1,48%

Transport de mercaderies

2

1,48%

Pintor

1

0,74%

Taulells

1

0,74%

Electrodomèstics

1

0,74%

Taller de vehicles

1

0,74%

Fabricació palets

1

0,74%

Esport d’aventura

1

0,74%

Restauració de jardins

1

0,74%

Publicista

1

0,74%

Agroturisme

1

0,74%

Tallafocs

1

0,74%

Ludoteca

1

0,74%

Botigues diverses

4

2,96%

135

100,00%

TOTAL

Taula 2. Activitats comercials en la MEM, gener del 2020.
Font: Elaboració pròpia (dades MEM).

En les pàgines següents es proposen, per tant,
tota una sèrie de línies estratègiques per a assolir els deu objectius estratègics delimitats com a
prioritaris, agrupats entre els relacionats amb els
recursos territorials, amb les xarxes territorials i
amb els processos d’innovació

A) OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral.
Fomentar l’ocupació local, generar oportunitats
d’ocupació per a qualsevol col·lectiu, afavorir l’autoocupació i l’economia social, sempre han sigut
objectius de les diferents administracions, molt
especialment en l’àmbit municipal. En la MEM es
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treballa constantment per a donar suport a l’ocupació local, fomentar l’autoocupació i intentar que
el fenomen de la despoblació es reduïsca i la tendència negativa puga arribar a revertir-se.
Tant el Pacte com la Mancomunitat i les diferents
regidories dels ajuntaments (serveis socials,
promoció econòmica a través dels AODL, etc.)
han de gestar accions encaminades a produir
noves oportunitats d’ocupació, millores en les
capacitats per a una ocupabilitat més bona dels
col·lectius amb més diﬁcultats d’incorporació al
mercat de treball, o també millores en les possibilitats d’autoocupar-se.
Línies estratègiques
• Introduir, per als col·lectius més desfavorits i que
solen mostrar dèﬁcits de formació, estudis introductoris a les noves tecnologies (TIC). En l’actualitat, les habilitats digitals són una eina imprescindible en la cerca d’ocupació i en la millora de
l’ocupabilitat.
• Continuar amb la formació que ﬁns ara s’impartia en la MEM. En són l’exemple més bo els cursos
homologats de motoserrador, que donen lloc a un
carnet europeu que permet fomentar l’autoocupació en el món rural, dins de l’àmbit forestal.
• Creació de jornades i cursos en línia per a ampliar la formació i la millora de coneixements (des
dels nivells més bàsics), dotar d’eines i poder fomentar l’autoocupació.
• Reforçar la col·laboració amb la xarxa AFIC (la xarxa d’agències per al foment de la innovació comercial és un instrument de la Generalitat mitjançant
el qual, en col·laboració amb les administracions
locals, es pretén impulsar el procés de modernització i reordenació del xicotet comerç local). Una xarxa que, a través del coneixement especialitzat i de
les eines adequades, està capacitada per a prestar
assessorament i suport tècnic tant a les mateixes
corporacions locals com al conjunt del teixit empresarial de cada municipi. També pot oferir informació
i ajudes a la implantació de primers negocis, assessorament a persones emprenedores, etc., tot això a
través del personal tècnic de la xarxa AFIC.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Qualitat de l’ocupació
i millora de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra.
Aconseguir un mercat de treball que siga capaç de
generar ocupació suﬁcient és només una part de

DESEMBRE 2019
MUNICIPI

Dona

MAIG 2020
Home

TOTAL

ALT MILLARS
Argelita
Ayódar
Espadilla
Fanzara
Fuentes de Ayódar
Toga
Torralba del Pinar
Torrechiva
Vallat
Villamalur

MUNICIPI

Dona

Home

TOTAL

4
4
2
13
1
6
2
9
2
1

6
6
1
9
2
3
2
12
0
2

10
10
3
22
3
9
4
21
2
3

ALT MILLARS
1
3
2
6
1
3
1
2
1
1

7
4
1
5
2
1
0
6
0
0

8
7
3
11
3
4
1
8
1
1

LA PLANA BAIXA

Argelita
Ayódar
Espadilla
Fanzara
Fuentes de Ayódar
Toga
Torralba del Pinar
Torrechiva
Vallat
Villamalur
LA PLANA BAIXA

Aín
Alcudia de Veo
Ribesalbes
Suera/Sueras
Tales

1
3
53
13
30

0
7
24
13
19

1
10
77
26
49

Aín
Alcudia de Veo
Ribesalbes
Suera/Sueras
Tales

3
6
50
27
37

5
10
36
20
28

8
16
86
47
65

TOTAL

121

89

210

TOTAL

167

142

309

Taula 3. Població activa demandant d’ocupació (parada) per sexe, dades mensuals 2019-2020. Font: LABORA.

l’objectiu que persegueixen les diferents polítiques
actives d’ocupació. Que a més els llocs de treball siguen de qualitat, que l’estabilitat i la seguretat
predominen en la majoria de les ocupacions, que
el personal treballador tinga l’oportunitat d’un cert
desenvolupament professional en l’empresa, etc.,
són objectius igualment importants, i més en un
territori en el qual retindre la població en edat de
treballar s’antulla com un dels objectius principals,
si es pretén revertir el procés de despoblació.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les
persones, inclusió social de col·lectius
desfavorits
En un espai com el que ocupa el Pacte, la situació social requereix mesures i accions concretes
per a les persones i col·lectius que estan en una
situació agreujada (risc d’exclusió social i impossibilitat d’incorporació al mercat laboral), atés que
la desocupació és un dels factors d’exclusió social
més importants.

Línies estratègiques
• Afavorir les mesures de seguretat i salut en l’àmbit laboral. Precisament les diferents convocatòries
del projecte EXMEN pretenen dotar la força laboral
lligada als treballs forestals (i agrícoles en general,
així com de jardineria) no sols d’una formació homologada, sinó que, a més, en el procés la formació
per a millorar la seguretat i reduir l’accidentalitat
en l’àmbit es converteix en un objectiu prioritari.
• Reduir l’estacionalitat, fomentant activitats en els
diferents sectors que complementen les ja existents i que es concentren en determinats períodes
de l’any. Precisament el Pla de Competitivitat Turística pot resultar una eina interessant per al foment
d’activitats turístiques que puguen dur-se a terme
en moments de l’any que no coincidisquen amb la
temporada turística alt.

En el context actual, la situació de precarietat laboral, la baixa intensitat laboral i la crisi sanitària
que travessem per la COVID-19 ha generat i genera que els col·lectius vulnerables ja detectats
hagen augmentat la vulnerabilitat que pateixen, a
més d’aparéixer nous possibles col·lectius com els
treballadors estacionals de l’època estival relacionats amb activitats turístiques, per la qual cosa
augmentar els llocs de treball lligats a l’ocupació
de qualitat i estable seria un mecanisme adequat
per a la inclusió social.
Línies estratègiques
· A través de l’Agència d’Ocupació i de Desenvolupament Local, potenciar els serveis d’orientació i intermediació entre oferents i demandants d’ocupació:
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Gràﬁc 1. Població activa demandant d’ocupació (parada), dades mensuals. Font: LABORA.

MUNICIPI

Empreses

Treballadors

Argelita

2

2

Ayódar

0

0

Espadilla

0

0

Fanzara

3

4

Fuentes de Ayódar

0

0

Toga

1

2

Torralba del Pinar

0

0

Torrechiva

0

0

Vallat

0

0

Villamalur

0

0

Aín

2

7

Alcúdia de Veo

1

1

Ribesalbes

7

21

Suera

2

4

Tales

2

2

20

43

ALT MILLARS

LA PLANA BAIXA

TOTAL

Taula 4. Persones i empreses amb ERTO (del 12 de març al
17 de juny del 2020). Font: LABORA.
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- Atenció a les persones en situació de risc d’exclusió social.
- Sol·licitar programes d’ocupació com EMPUJU
i EMCUJU, per a retindre la població jove i formada en el territori del Pacte.
- Realització de tallers d’ocupació en el sector sociosanitari i en el sector forestal, per a
col·lectius especíﬁcs afectats per l’exclusió
social. Programa ET FORMEM.
- Tallers d’ocupacions per al turisme. Programa
T’AVALEM.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la població i de
l’adequació del sistema de formació local.
L’adequació de l’oferta de formació en l’àmbit local
a les necessitats especíﬁques (tant socials com
econòmiques) del territori del Pacte és un dels
objectius principals que es persegueixen, perquè
l’espai analitzat puga avançar i aconseguir nivells
de desenvolupament territorial més alts. Ateses
les necessitats detectades en el Diagnòstic Territorial fet en el seu moment, es pretén dur a terme
diferents tipus de formació i reforçar la formació
de motoserrador.

El projecte (EXMEN) afavoreix la inserció laboral
del col·lectiu forestal de forma homologada en
matèria de normativa europea, mentre que la resta de cursos formatius secundats per ens públics
afavoriran la inserció laboral d’altres col·lectius
vulnerables, amb la qual cosa es podran ampliar
les competències de les persones que resideixen
en els quinze municipis de la MEM.
Línies estratègiques
• Continuació en la formació de motoserrador (nivells ECC1 i ECC2).
• Introduir el curs de motoserrador en un nivell
més elevat (ECC3).
• Cursos formatius en col·laboració amb altres administracions (Diputació de Castelló, LABORA, etc.).
• Cursos de turisme actiu. Formació per a guia turístics, monitors de temps lliure…
• Cursos de tractament de productes ﬁtosanitaris.
• Cursos formatius en col·laboració amb la SEAE
(Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica, entitat privada sense ànim de lucre que conjumina
els esforços d’agricultors, tècnics, cientíﬁcs, etc.,
per a impulsar la millora i difusió del coneixement
sobre la producció d’aliments de qualitat amb una
base agroecològica, així com el desenvolupament
rural sostenible).
• Aconseguir l’autoﬁnançament dels processos
formatius, especialment en el cas del Centre de
Formació Homologat per a motoserradors.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del
model productiu de sectors existents i el suport
a noves activitats especialment de més valor
afegit, en el context del desenvolupament local
El desenvolupament econòmic i l’enfortiment de
la competitivitat són objectius fonamentals per a
generar ocupació, per la qual cosa la Mancomunitat treballa en diverses actuacions que desenvolupen una capacitat més gran de creació de
llocs de treball en diferents sectors del territori.
Unes actuacions que han de servir per a impulsar
el turisme gastronòmic, de naturalesa i aventura,
esportiu, familiar i mediambientalment sostenible, tenint com a objectiu posar en valor el sector
turístic en els nostres municipis.
La posada en marxa d’un pla director de destinació turística intel·ligent i un pla director de turisme gastronòmic, junt amb les millores de les
infraestructures mediambientals (adequació de
barrancs, vies ferrades, homologació de la senda
GR-333 que connecta els quinze municipis que
formen part de la Mancomunitat), permetrà que el

territori del Pacte es convertisca en una destinació intel·ligent basada en un turisme que demana
el mercat fortament. A llarg termini es planteja
desenvolupar paquets turístics en els quals s’oferisquen guies turístics, allotjaments, restaurants
i bars en els quals els practicants del turisme dit
puguen descansar o fruir de la gastronomia de la
zona, alhora que es podria generar treball i afavorir la inserció laboral, ja que faran falta guies
turístics de la zona o empreses lligades a l’esport
d’aventura.
D’altra banda, la Mancomunitat (junt amb els diferents centres de formació) ha de fer formació
en matèria d’activitats terciàries, especialment en
turisme: guies turístics per a professionalitzar el
sector, ensenyaments que es puguen implantar
des de la Mancomunitat tant per a treballadors
com per a empresaris i emprenedors que vulguen
endinsar-s’hi, promovent l’aprenentatge permanent i el desenvolupament professional continu.
També es pretén implantar un projecte de compostatge comunitari en la Mancomunitat. El model de gestió per part de la MEM serà la gestió
pública, perseguint dos objectius: d’una banda,
fomentar l’ocupació local i, de l’altra, implantar
el compostatge en tots els municipis del Pacte i
per a tota la població, i així complir els objectius
comunitaris de gestió de residus.
Amb les actuacions es pretén millorar tant socialment com econòmicament totes les nostres
poblacions.
Línies estratègiques
• Posada en marxa del segon Pla de Dinamització
i Governança Turística.
• Implantar formació per a guies turístics.
• Generar possibles paquets integrats d’oferta
turística.
• Posada en marxa del Projecte de Compostatge.
• Implantació de la formació necessària i requerida per a portar a terme la gestió pública del compostatge.
• Acompanyament als participants del projecte
de compostatge, per a aportar solucions a les incidències, aportar propostes i suggeriments respecte a la gestió i manteniment de la zona.
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Principi de
transversalitat de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones.
Les circumstàncies de l’entorn, tant socials com
econòmiques, han generat desigualtats en la
dona. Quan ens situem en un context rural trobem
dones rurals amb unes desigualtats diferents a
les generals, la qual cosa fa que la taxa d’activitat
femenina rural siga inferior tant a la d’homes com
a la de dones que viuen en un entorn urbà.
Encara que la població més jove avança (encara que de manera molt lenta) cap a una societat
més igualitària, l’escassa formació entre les dones majors de 45 anys, la masculinització i l’envelliment de la població i la conciliació familiar
en posen en dubte les opcions d’incorporació al
mercat de treball.
Amb l’elaboració i la posada en marxa dels plans
d’igualtat per als quinze municipis de la MEM es
pretén eliminar qualsevol tipus de desigualtat o
discriminació que hi puga haver, alhora que s’integra la igualtat de tracte i oportunitats.

Les infraestructures, els serveis públics i els diferents equipaments col·lectius resulten necessaris
perquè un territori tinga un grau de competitivitat
alt, una qualitat de vida més bona i un atractiu territorial més gran.
Com bé s’ha anat veient en les pàgines anteriors,
la MEM necessita treballar sobre la base de subvencions de diferents entitats públiques perquè
no disposa de capacitat econòmica suﬁcient per
a afrontar les millores d’infraestructures, serveis
i equipaments que el territori estudiat necessita.
Tot i això, la MEM actua per a poder dur a terme
les millores dites, encara que de moment siga a
través de les diferents línies de subvencions a les
quals accedeix en cada exercici..
Línies estratègiques

Línies estratègiques

• Cerca de subvencions no sols en l’àmbit provincial, valencià i espanyol, sinó també en relació amb
possibles projectes europeus per a sol·licitar-los i
obtindre’ls posteriorment, tenint en compte les necessitats dels quinze municipis que formen la MEM.

• Dur a terme la posada en valor del primer Pla
d’Igualtat.

B/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB LES XARXES TERRITORIALS.

• Organitzar activitats educatives i de sensibilització, per a fomentar la conciliació i la corresponsabilitat en casa.

La falta de cultura de l’associacionisme en el territori del Pacte ja és una realitat històrica. Tant és
així que, encara que hi ha hagut molts intents tant
públics com privats, les associacions moren al cap
de poc de temps de nàixer o el funcionament acaba
sent molt limitat.
En l’àmbit empresarial pràcticament no hi ha associacions, i quant a la col·laboració entre les administracions locals, històricament la situació ha
sigut semblant ﬁns a l’aparició de la Mancomunitat
Espadà-Millars. La bona salut de la MEM es demostra en el fet que ha sigut la promotora de l’actual
Pacte per a l’Ocupació.

• Fomentar i promoure l’alfabetització digital, introduint les dones en el món de les TIC. La digitalització és fonamental per a accedir al mercat laboral,
tant per al desenvolupament professional com per
a la cerca d’ocupació. Es constata que hi ha poca
formació en les noves tecnologies.
• Estudiar la possibilitat d’establir un permís de conduir subvencionat. L’objectiu és facilitar l’accés al
mercat laboral de la dona en el món rural i la conciliació de la vida laboral i familiar, en salvar l’obstacle del
transport que suposa un impediment per a moltes dones dels municipis menuts. Així es podrien desplaçar
sense inconvenients per a buscar ocupació en el territori del Pacte o zones limítrofes, ja que les opcions
d’ocupació a la MEM són més aïna escasses: tindrien
accés a nuclis pròxims on la taxa d’ocupabilitat és
molt més alta, sense haver de canviar de residència
(opció que en l’actualitat no poden contemplar per la
situació econòmica) i evitar així el despoblament.
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial
i xarxes internes.
En el context del desenvolupament territorial, les
xarxes constitueixen un factor de gran rellevància per al desenvolupament territorial. Els territoris innovadors es caracteritzen per xarxes de
diversos perﬁls (empresarials, tecnològics, socials, institucionals) que treballen conjuntament
per a consolidar i enfortir les oportunitats de
desenvolupament local.

Línies estratègiques
• Afavorir l’associacionisme juvenil, disposar d’un
tècnic de joventut per a promoure diferents activitats juvenils.
• Foment de la cooperació amb els sindicats més
representatius en l’àmbit del Pacte per l’Ocupació.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials
externes i col·laboracions.
En un context en el qual, a pesar de la situació
provocada per la pandèmia de la COVID-19, la globalització social, cultural i econòmica és un fet difícilment reversible, que el mercat de treball del
Pacte es trobe inclòs en xarxes tant regionals com
estatals (o ﬁns i tot internacionals) constitueix un
factor fonamental per a conéixer experiències i
projectes aplicats en altres territoris i que permeten millorar l’eﬁcàcia i eﬁciència de les polítiques
actives d’ocupació aplicades en l’àmbit local.
Així, els diferents projectes EXMEN que ha dut a
terme el Pacte han permés el contacte tant amb
empreses importants del sector forestal com amb
centres de formació i investigació de l’exterior del
territori de la Mancomunitat, i reforçar així vincles
tant interns com externs al territori.

• Mantindre (i ampliar en la mesura que siga possible) els contactes que, en l’àmbit del desenvolupament dels projectes EXMEN, s’han desenvolupat en anys passats.
C/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació.
Hermosilla (2019, op. cit.) indica que la innovació,
concebuda com a capacitat de transmissió de coneixements, «és un fenomen individual, mentre
que com a fenomen col·lectiu l’entorn requereix la
incorporació en els processos productius, factor
essencial per a la millora de la competitivitat de
l’empresa». Però a més es tracta d’un fenomen
transversal, en combinar el component empresarial amb l’entorn econòmic-social.
Així, a pesar que algunes de les línies estratègiques exposades amb anterioritat ja suposen
l’intercanvi de coneixements entre el món empresarial, la comunitat acadèmica, els serveis socials,
el comerç i la ciutadania en general, es refereixen
ací algunes línies estratègiques basades en la innovació territorial.
Línies estratègiques

El personal del Pacte ha mantingut contactes importants amb empreses públiques com VAERSA
i TRAGSA, amb empreses privades com Cortafuegos del Levante o Itinerantur, amb centres de
formació com el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, el Centre de Formació Forestal Especialitzada La Solana (del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura), l’Escola d’Oﬁcis Forestals
(València d’Àneu) o l’Escola Agrària CFPPA (Pamiers, França), i es va participar durant l’any 2018
en el Camp de Treball Transfronterer del Projecte
Europeu PYREMPFOR.
Línies estratègiques

• Introducció de cursos formatius en línia.
• Cursos formatius en línia per a presentacions
telemàtiques amb les administracions públiques.
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTS ANNEXOS.
Hermosilla, J. (2019): «Avalem Territori:
Estratègies d’ocupació aplicades al territori»,
en Estratègies territorials i ocupació
valenciana, p. 19-25. http://www.labora.
gva.es/documents/166000883/166682984/
estrategias+Territorials+i+Ocupació+Valenciana.
pdf/0ae139ea-6f1b-4472-877a-ced315a094be
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ EN EL PACTE
TERRITORIAL ALT PALÀNCIA
Maria José Villalba Aliaga
Coordinadora del Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local

INTRODUCCIÓ
L’àrea funcional de la vall del Palància, segons es
deﬁneix en l’Estratègia territorial de la Comunitat
Valenciana aprovada per la Generalitat Valenciana el
2011, comprén les comarques del Camp de Morvedre, l’Alt Palància i alguns municipis de l’Alt Millars.
Sengles diagnòstics socioeconòmics del Camp
de Morvedre i de l’Alt Palància fets el 2017 pels
pactes territorials d’ocupació i desenvolupament
local de cadascun dels territoris, amb la supervisió de la Universitat de València i de la Universitat
Jaume I, en el marc del programa «Avalem Territori» de LABORA, van servir de base per al plantejament de les estratègies d’ocupació territorials
que es van publicar l’any 2018.
No obstant això, la declaració de l’estat d’alarma
el 14 de març passat, per la situació excepcional
sobrevinguda per la pandèmia de la COVID-19 a
tot el món, ha suposat un punt d’inﬂexió en els
anys de creixement econòmic que manteníem, i
ha desencadenat una forta crisi sanitària i econòmica, per la qual cosa urgeix plantejar noves estratègies d’ocupació per a superar el nou escenari.
Per això contextualitzem l’entorn i elaborem un
document d’estratègia d’ocupació i desenvolupa-

ment territorial adaptat al moment actual i estructurat en objectius estratègics, línies d’actuació
i accions concretes.
DELIMITACIÓ DE LA ZONA I POBLACIÓ OBJECTE
D’ESTUDI
La comarca de l’Alt Palància la formen vint-i-set
municipis: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Benafer, Bejís, Castellnovo,
Caudiel, Chóvar, El Toro, Gaibiel, Geldo, Higueras,
Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao,
Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa,
Torás, Valle de Almonacid i Viver.
Actualment, la Mancomunitat Intermunicipal de
l’Alt Palància la formen dènou municipis mancomunats: Almedíjar, Altura, Azuébar, Benafer, Bejís, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, El Toro,
Fuente la Reina (Alt Millars), Geldo, Jérica, Navajas, Pina de Montalgrao, Soneja, Sot de Ferrer,
Teresa, Torás i Viver.
El Pacte Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local, liderat per la Mancomunitat Alt
Palància, està format per un total de 21 municipis,
ja que, a més dels dènou mancomunats, s’hi han
adherit els ajuntaments de Matet i Vall de Almonacid, amb una població actual de 14.034 m habi177
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tants, en una superfície de 708,14 km² i una densitat de població mitjana de 19,82 h/km². Juntament
amb les entitats locals, formen també part del
pacte la Federació Empresarial Comarcal de l’Alt
Palància (FECAP), integrada per l’Associació de
Comerciants de l’Alt Palància (ACAP) i l’Associació
d’Artesans de l’Alt Palància (ARPA), i pertanyent a
la CEV, i els sindicats, UGT-PV i CCOO PV.
CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES
La província de Castelló està dividida en huit comarques, que aglutinen els 135 municipis que
conformen el territori provincial. La diferència entre les comarques d’interior i les de la costa és
notòria i es reﬂecteix en diferents estructures demogràﬁques i econòmiques.
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Territori

Població (padró 2016)

Comunitat Valenciana

4.959.968

Provincia de Castellón

La comarca de l’Alt Palància és la quarta comarca
de la província més poblada per darrere de la Plana
Alta, la Plana Baixa i el Baix Maestrat. Segons dades
de l’últim padró municipal del 2019, té 23.753 habitants. Dels quals el 49,11% són dones i el 50,89% són
homes. L’evolució demogràﬁca dels últims anys ha
sigut negativa i el total de la població comarcal ha
descendit en un 2,02% (període 2016-2019). Dels vinti-set municipis que conformen la comarca, només
quatre han augmentat en població, dos es mantenen
igual i en els vint-i-un restants la població empadronada ha descendit, fet que provoca situacions molt
preocupants de forta reculada demogràﬁca.
La capital de la comarca de l’Alt Palància és Segorbe, centre administratiu i comercial. Pel juny d’enguany, 2020, l’Ajuntament ha aprovat en ple per
unanimitat l’adhesió a l’acord territorial.

Població (padró 2019)

Densitat població (h/
km²) (2019)

% població respecte de
la CV (2019)

5.003.769

215,17

579.245

579.962

87,45

11,59

Comarca Alto Palancia

24.242

23.753

24,61

0,47

Acuerdo territorial

14.422

14.034

19,82

0,28

Codi INE Municipi

Població (padró 2016)

Població (padró 2019)

Densitat població (h/
km²) (2019)

% població respecte de
l’Alt Palància

12010 Almedíjar

281

254

12,15

1,07

12012 Altura

3.621

3.528

27,23

14,85

12018 Azuébar

322

324

13,46

1,36

12024 Benafer

164

152

8,93

0,64

12022 Bejís

404

373

8,97

1,57

12039 Castellnovo

981

917

47,76

3,86

12043 Caudiel

673

664

10,64

2,79

12056 Chóvar

327

288

15,73

1,21

12115 El Toro

252

256

2,33

1,08

12063 Fuente la Reina

46

52

6,93

0,22

12067 Geldo

646

635

1.133,93

2,67

12071 Jérica

1.574

1.548

19,78

6,52

12076 Matet

87

84

5,64

0,35

12081 Navajas

745

716

90,75

3,01

12090 Pina de Montalgrao

127

111

3,51

0,47

12106 Soneja

1.463

1.447

49,73

6,09

12107 Sot de Ferrer

418

415

48,03

1,75

12110 Teresa

266

242

12,17

1,02

12114 Torás

228

223

13,29

0,94

12125 Vall de Almonacid

261

269

12,74

1,13

12140 Viver

1.536

1.536 =

30,76

6,47

Territori

Població (padró 2016)

Població (padró 2019)

Densitat població (h/km²)
(2019)

% població respecte de
l’Alt Palància

Segorbe

9.005

8.978

84,63

37,80

Taula 1: Població Padró 2016 i 2019. Font: ARGOS. Portal d’Informació Generalitat Valenciana.

Això ens porta a analitzar la comarca de l’Alt
Palància, en conjunt, en molts aspectes del present estudi. Segorbe, capital de l’Alt Palància, pol
demogràﬁc, comercial i de serveis administratius, exerceix com a centre territorial de l’àrea
i reuneix quasi la mitat dels habitants de la comarca. L’estructura de població en el territori ens
indica una tendència clara a la concentració de
població entorn dels municipis de més grandària
i dinamisme socioeconòmic, tal com succeeix en
el conjunt provincial. Alternen els nuclis de població de més entitat com ara Segorbe i Altura,
en menor mesura Jérica, Viver i Soneja, i altres
de més menuts en l’actualitat reduïts a uns centenars de residents.
En línies generals, es produeix en la zona un envelliment progressiu de la població, produït per
una proporció important de persones majors juntament amb el descens de la taxa de natalitat.
Estem davant d’una població envellida, perquè
el percentatge de població per damunt dels 64
anys ja supera el 25% i l’índex d’envelliment ha
augmentat al 189,15% el 2019, del 185,7% que es
registrava el 2016. Per consegüent, la taxa de dependència també ha patit un augment al 62,55%
el 2019, del 61,9% de l’any 2016.
Pel que fa a la distribució de la població sobre el
territori, la comarca presenta una densitat mitjana de 24,61 h/km², molt allunyada de la província
de Castelló (87,45 h/km²) i, sobretot, dels 215,17
h/km² de la Comunitat Valenciana (Padró 2019).
Tot i això, la densitat de població tampoc es distri-

bueix regularment pel territori. Hi ha diferències
notables intermunicipals, en què les dimensions
dels termes actuen com a element distorsionador, encara que a grans trets pot observar-se’n
una disminució progressiva, especialment en els
municipis més allunyats de l’autovia Mudèjar, així
com la major densitat del focus Segorbe-Altura i
l’entorn immediat. L’envelliment està més concentrat en els municipis amb menys població i més
allunyats de la costa o dels centres urbans de l’eix
viari comarcal. L’índex de dependència, superior
a la mitjana valenciana, també arriba a les cotes
màximes en els municipis més rurals i allunyats
dels centres i els eixos socioeconòmics. La prolongació de l’esperança de vida i el descens en els
índexs de fecunditat contribueixen a l’envelliment
mitjà de la població. L’augment de l’edat mitjana
de la població planteja reptes lligats a l’increment
de les persones dependents.
El creixement vegetatiu de la comarca ha sigut
negatiu en els últims deu anys. Una circumstància
que, unida a una baixa taxa de natalitat i a un envelliment progressiu de la població, converteix la
despoblació en un perill seriós per a la dinàmica
demogràﬁca de la comarca.
Un últim aspecte relacionat amb la despoblació és
la situació de la comarca pel que fa al risc de despoblació. Segons l’indicador AVANT del 2107, elaborat per la Generalitat Valenciana, l’Alt Palància
està entre les comarques especialment afectades
per la despoblació i el problema d’estructura demogràﬁca que indica l’índex d’envelliment.

Característiques de la població (Padró 2019)
Menors de 16 anys (%)

13,31

De 16 a 29 anys (%)

12,92

De 30 a 64 anys (%)

48,60

Majors de 64 anys (%)

25,17

Índex d’envelliment (%)

189,15

Índex de dependència (%)

62,55

Estrangers (%)

7,94

Nascuts a la CV (%)

81,81

Taula 2: Característiques de la població de l’Alt Palància. Font: ARGOS. Portal d’Informació Generalitat Valenciana.
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Municipi

Risc AVANT

Índex
envelliment

Almedijar

Alt

900,00

Altura,

La comarca de l’Alt Palància està al sud-oest de
la província de Castelló, entre les serres de la
Calderona i Espadà. La ubicació entre les dos serres declarades parc natural pel nord i sud, junt
amb l’existència en el tram confrontant amb Terol dels espais naturals associats a la serra de
Javalambre, la converteixen en una destinació
amb espais naturals de gran singularitat i diversitat. Situada al marge meridional de la província
de Castelló, l’Alt Palància limita administrativament al nord-est amb la comarca de l’Alt Millars
i la Plana Baixa, al sud-est amb el Camp de Morvedre, al sud-oest amb la Serrania i l’Horta Nord,
i al nord-oest amb Terol.

131,49

Azuébar
Bejís

Alt

388,89

Moderat

340,54

Benafer

273,33

Castellnovo

Moderat

313,19

Caudiel

Moderat

295,24

Chóvar

Molt Alt

386,36

Fuente La Reina (A.Mijares)

Moderat

233,33

Alt

250,67

Geldo
Jérica

210,26

Matet

Alt

900,00

Navajas

La situació geogràﬁca dels seus municipis permet un accés fàcil des dels principals municipis de la zona nord de la província de València i
altres municipis de la província de Castelló, així
com de les províncies de Terol i Saragossa.

201,14

Pina De Montalgrao

Molt Alt

511,11

Segorbe

143,33

Soneja

174,88

Sot De Ferrer

276,09

Teresa

Molt Alt

460,00

Torás

Alt

486,67

Toro, El

Alt

404,35

Vall De Almonacid

Alt

307,41

Viver

188,46

Comarca Alt Palància

189,00

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y ACCESIBILIDAD

A través de l’autovia A-23, l’accessibilitat a la comarca és molt bona, potser és una de les zones
amb millor accessibilitat de les comarques d’interior de la Comunitat Valenciana, ja que a través de
l’A-23 s’hi accedeix fàcilment des de València i és
la mateixa via que uneix la comarca amb Aragó.
D’altra banda, la línia C-5 de Rodalia de València
(RENFE) contribueix en més grau a vincular l’Alt
Palància amb Sagunt i amb la ciutat de València.

Taula 3. Classiﬁcació de municipis segons el risc de
despoblació AVANT i índex d’envelliment. Font: AVANT, INE
2019 i elaboració pròpia.

Com resulta evident del quadre anterior, la situació poblacional del pacte Alt Palància està compromesa per l’elevat risc de despoblació i l’índex
d’envelliment. Són moltes les localitats amb un
índex d’envelliment alt, i són les poblacions més
poblades les que presenten índexs moderats que
milloren la mitjana comarcal.

Del total de persones desocupades (1.610) a data
de 12 de maig del 2020, el 36,52% correspon a
persones amb la primera etapa d’educació secundària sense títol de graduat escolar o equivalent,
i el 26,71% són persones amb la primera etapa
d’educació secundària amb el títol de graduat escolar o equivalent. El 12,86% del total de persones
desocupades són estrangeres i el 36,21% del total
correspon a demandants amb el grup d’ocupació
d’ocupacions elementals.

CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ RESIDENT RESPECTE DE L’OCUPACIÓ
Demandants d’ocupació per grups d’edat i sexeo
Comarca

ALT PALÀNCIA

< 25 AÑOS

25 - 44 AÑOS

> 44 AÑOS

Homes

Dones

Total (%)

Homes

Dones

Total (%)

Homes

Dones

Total (%)

88

73

10

263

378

39,81

351

457

50,19

Taula 4. Demandants actius per comarques a 12 de maig del 2020. Font: LABORA.
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El teixit empresarial és multisectorial, complex
i molt divers. L’Alt Palància és un territori on les
microempreses i els professionals autònoms predominen clarament, com en la resta de la Comunitat Valenciana. El sector serveis aglutina la major
part de l’activitat econòmica, en el qual l’hostaleria, el turisme, el transport i el comerç de proximitat arriba al 30,87% del total. També destaca la
rellevància dels serveis sanitaris i serveis socials
a la comarca, especialment pel que fa a activitats
d’assistència en establiments residencials i en activitats de serveis socials.

IMPACTE DE LA COVID-19 EN L’ACTIVITAT PRODUCTIVA I L’OCUPACIÓ
L’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 sobre l’Alt Palància ha sigut similar a altres territoris
de la província de Castelló, i, de la mateixa manera, també els efectes sobre l’economia i l’ocupació.
És en el context actual on s’ha posat en evidència
una de les debilitats en matèria laboral del territori, com és l’alta proporció de plantilles temporals
en la manufactura i en sectors com l’hostaleria,
el turisme i el comerç minorista, la qual cosa ha

CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES: INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL
Taxes de la població de 16 a 64 anys segons el sexe
Comarca

Total

Homes

Taxa d’acTaxa d’ocu- Taxa de
Taxa d’acTaxa d’ocutivitat 2020 pació 2020 desocupació tivitat 2020 pació 2020
(trimestre 1) (trimestre 1) 2020 (tri(trimestre 1) (trimestre 1)
mestre 1)
ALT
PALÀNCIA

73,10%

63,63%

12,95%

79,08%

69,82%

Dones
Taxa de
Taxa d’acTaxa d’ocudesocupació tivitat 2020 pació 2020
2020 (tri(trimestre 1) (trimestre 1)
mestre 1)
11,71%

66,66%

56,97%

Taxa de
desocupació
2020 (trimestre 1)
14,53%

Taula 5. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

ESTADÍSTICA D’EMPRESES INSCRITES EN LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS EL SECTOR D’ACTIVITAT
Total d’empreses
4t trimestre 2019

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

746

76

103

87

480

Total d’autònoms
4t trimestre 2019

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

1.156

268

58

174

656

Total d’empreses
1r trimestre 2020

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

731

81

102

82

466

Total d’autònoms
1r trimestre 2020

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

1.150

274

57

170

649

Taula 6. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

ESTADÍSTICA D’EMPRESES INSCRITES EN LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS LA GRANDÀRIA
Total empreses
4t trimestre 2019

MICROEMPRESES

XICOTETA EMPRESA

MITJANA EMPRESA

746

651

86

9

Total d’empreses
1r trimestre 2020

MICROEMPRESES

XICOTETA EMPRESA

MITJANA EMPRESA

731

639

86

6

Taula 7. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
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agreujat la situació i ha ampliﬁcat els efectes de la
crisi econòmica.
L’estructura laboral present a l’Alt Palància conﬁrma la rellevància a escala comarcal d’empreses
de dimensions reduïdes i autònoms, amb menys
recursos tant econòmics com humans i, per tant,
amb menys capacitat d’adaptació a les crisis a
causa de la major diﬁcultat per a accedir a nous
mercats i a crèdits. Després de la irrupció de la
pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma el
14 de març del 2020, s’ha produït una destrucció
d’ocupació acusada, i s’han reduït, i ﬁns i tot paralitzat, les contractacions en l’hostaleria, la construcció i el comerç, mentre que ha afectat en menor mesura l’agricultura. La contractació, en línies
generals, ha descendit, i els contractes temporals
són els més afectats, de manera que la majoria de
les empreses s’han vist obligades a aplicar ERTO.
Els sectors més afectats pel coronavirus han sigut els d’hostaleria, turisme, construcció i comerç
minorista. Per contra, l’agricultura és l’únic sector
en el qual s’han mantingut les plantilles o ﬁns i
tot s’han creat nous llocs de treball. Un increment
pronunciat d’ocupació s’ha produït en les activitats sanitàries i serveis socials.
Segons dades de LABORA, registrades a data 19
de maig, les empreses de l’Alt Palància han aplicat
un total de 288 ERTO (gràﬁc 1), que afecten 1.380
treballadors (gràﬁc 2).
La quasi totalitat dels ERTO presentats han sigut
per causa de força major, és a dir, quan l’empresa
ha patit una pèrdua d’activitat com a conseqüèn-

Gràﬁc 1. Font: LABORA.
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cia directa de la COVID-19. Segueixen els ERTO
presentats per causes de producció quan s’han
produït canvis en la demanda dels productes o
serveis de l’empresa, i seguint per orde d’incidència, els ERTO per causes organitzatives.
És important situar l’evolució de les xifres de
desocupació en un context de recurs massiu als
ERTO. La xifra a escala comarcal de treballadors
afectats per ERTO a 19 de maig (1.380 persones),
juntament amb els autònoms als quals s’ha reconegut la prestació extraordinària per cessament
d’activitat no s’allunya molt de la desocupació registrada (1.610 persones). Segons evidencia un
estudi elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) al ﬁnal de maig, la importància dels ERTO evidencia que les empreses
opten majoritàriament per mantindre els vincles
amb les plantilles i que els autònoms aposten per
mantindre l’activitat o intentar reprendre-la com
més prompte millor. Es tracta de comportaments
a priori favorables a la preservació del teixit productiu i el capital humà de l’economia comarcal.
Això ha de contribuir a facilitar una recuperació
més ràpida i completa, a costa d’un gran esforç en
termes de recursos pressupostaris per a sufragar
els diversos tipus de prestacions. Un esforç que
haurà de ser més intens a la Comunitat Valenciana que a la majoria dels territoris.
L’elevada temporalitat continua sent una característica en el mercat laboral, més acusada ara, en
plena crisi sanitària i econòmica, i és un risc que
comparteixen totes les regions espanyoles, encara que amb més o menys intensitat. Les escasses

Gràﬁc 2. Font: LABORA.

oportunitats de treball i l’empitjorament dels sous
i les condicions laborals en el medi rural provoquen un augment de la mobilitat cap a les àrees
urbanes, especialment cap a Sagunt, València i
Castelló. Els mercats de treball ja no són locals. La
mobilitat és una via important per a accedir a ocupacions més qualiﬁcades i més ben remunerades
mantenint la residència rural, amb uns lloguers
més assequibles i gaudint de la bona qualitat de
vida als pobles. Per a evitar els problemes de despoblació i envelliment de les zones rurals, convé
complementar la mobilitat del treball amb estratègies de desenvolupament local, que focalitzen
l’atenció a atraure inversió en capital físic i humà.

recursos escassos, atesos els problemes sobrevinguts per la pandèmia de famílies, professionals
autònoms i xicotetes empreses. La crisi del coronavirus ha provocat més aﬂuència de persones de
la capital als pobles, fugint de les aglomeracions
i buscant espais oberts. Però els territoris rurals
d’interior, com l’Alt Palància, no sols ofereixen alternatives de descans amb espais verds i aire lliure, sinó que han de ser un generador d’oportunitats laborals basades en el teletreball, els negocis
digitals i nous models de governança, en què la
col·laboració pública-privada per al desenvolupament dels municipis resulte fonamental i es convertisca en estratègia davant del repte demogràﬁc
al qual s’enfronten.

OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER A
L’OCUPACIÓ A L’ALT PALÀNCIA
La crisi provocada pel coronavirus a escala internacional pot representar una oportunitat per al
medi rural i pal·liar el desaﬁament permanent de
la despoblació al qual s’enfronta.
La valoració del món rural s’ha vist reforçada en
els mesos de pandèmia, els pobles han donat més
seguretat a la ciutadania, al contrari que les ciutats, davant de la propagació de la COVID-19. En
les últimes setmanes, els pobles amb menys de
5.000 habitants han encapçalat la «desescalada»
de les restriccions de l’estat d’alarma en no haver-hi horaris d’eixida per trams d’edat. Els ajuntaments dels municipis xicotets han hagut i han
de gestionar la complexitat d’una situació amb

Gràﬁc 3. Alt Palància. Percentatge de causes d’ERTO.
Font: LABORA.
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L’envelliment gradual de la població, la pèrdua de
teixit empresarial o la pèrdua de serveis essencials
per al benestar de la població posen de manifest la
necessitat d’establir línies estratègiques d’actuació
que mitiguen el desavantatge demogràﬁc i que reduïsquen la bretxa social i econòmica que separa el
medi rural de l’urbà.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS
1. INSERCIÓ. Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció laboral
A l’hora de millorar l’ocupabilitat de les persones
i facilitar-ne la inserció laboral, l’objectiu prioritari
del Pacte Territorial s’ha centrat a acostar a la ciutadania un servei itinerant d’informació i orientació
laboral caracteritzat pel desenvolupament d’itineraris personals d’inserció (IPI) amb entrevistes inicials de diagnòstic per a la cerca activa d’ocupació.
Una cerca que engloba conceptes i recursos que
les persones desocupades han de manejar per a
aconseguir un treball. Alguns són el coneixement
de les demandes del mercat laboral, la identiﬁcació
de recursos privats i públics per a la cerca d’ocupació, l’aprenentatge de tècniques per a afrontar
una entrevista de treball o l’adaptació curricular a
les demandes dels diversos perﬁls professionals
sol·licitats per les empreses. La cerca activa també
implica fomentar actituds com ara l’autoconeixement, la motivació, l’autoconﬁança o la planiﬁcació
i seguiment d’una agenda i una estratègia per a trobar ocupació, per la qual cosa també es treballen
amb les persones usuàries.
En deﬁnitiva, s’ha implementat un servei de coaching i d’atenció individualitzada com a instrument
d’orientació i d’inserció laboral. Part del projecte,
denominat ALT PALÀNCIA OCUPA, que té com a objectiu incrementar la coordinació entre els diversos
serveis oferits al territori i crear un servei itinerant
en l’àmbit de l’orientació i la intermediació laboral,
per a evitar que es dupliquen actuacions i que s’integren en el mateix itinerari les diverses accions
que la persona beneﬁciària segueix per a millorar
la seua ocupabilitat.
Les actuacions executades des del Pacte Territorial encaminades a la promoció econòmica de la
comarca i a fomentar l’emprenedoria es materialitzen, d’altra banda, en el programa denominat
ALT PALÀNCIA EMPRÉN, que té com a objectiu fonamental facilitar el sorgiment de nous projectes
empresarials a la zona, amb atenció especial a
l’impuls de l’emprenedoria femenina.
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Una altra circumstància que incideix directament
en el grau d’ocupabilitat de les persones és el nivell de formació. Tal com mostra la taula següent, el
gros de les persones demandants d’ocupació a la
comarca té baixa qualiﬁcació.
Per això, i a través del programa denominat ALT
PALÀNCIA FORMACIÓ, s’han desenvolupat accions
formatives amb vista a ampliar els coneixements
de les persones sobre matèries determinades
amb la intenció de millorar-ne l’accés al mercat
de treball o millorar-ne la situació laboral. La formació s’ha dut a terme sobre energies renovables,
nous models d’explotació, transformació i comercialització innovadors en el sector agroalimentari
i agroturístic i atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials.
La millora de l’ocupabilitat constitueix un objectiu
central en l’estratègia d’ocupació i és transversal
a tots els sectors d’activitat. La inserció de dones,
joves i persones desocupades amb més risc d’exclusió social n’és un objectiu prioritari. El perﬁl
majoritari de la persona desocupada a l’Alt Palància es continua repetint durant els últims anys, i és
una dona major de 44 anys amb baixa formació.
La taxa de desocupació femenina a la comarca al
mes de maig del 2020 arriba al 56,40% del total
de persones desocupades; de les quals, el 28,39%
són dones majors de 44 anys, la majoria sense
permís de conduir, i per això, en una comarca amb
27 municipis i sense una xarxa de transport públic
intracomarcal, és molt complicat desplaçar-se de
la residència al lloc de treball. Tenint en compte
que la situació econòmica de les dones en situació
de desocupació és en la majoria de les ocasions
molt precària i que no disposen de recursos per
a obtindre el permís de conduir, desenvolupar un
programa perquè puguen obtindre’l en facilitaria
la inserció laboral, perquè no sols signiﬁcaria obtindre un carnet, sinó que implicaria «superar les
pròpies pors», lluitar contra els estereotips i obrir
moltes més portes de cara a la inserció laboral i la
independència econòmica. Un projecte que suposaria una iniciativa innovadora que tractaria d’esborrar moltes barreres, perquè les dones participants no sols aprenen a conduir, sinó que també
adquireixen noves habilitats que fomenten el desenvolupament personal i augmenten l’autonomia.
La mobilitat i el vehicle són un instrument determinant en la conﬁguració de l’espai comarcal.
D’altra banda, i en paral·lel a la transformació digital que experimenten les empreses com a part de
l’adaptació a la COVID-19, és important impulsar la
formació en habilitats i competències digitals tant

Nivell formatiu

% persones desocupades

PRIMERA ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SENSE TÍTOL DE GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT

36,52 %

PRIMERA ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AMB TÍTOL DE GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT

26,70 %

ENSENYAMENTS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA I EQUIVALENTS, ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY I ESPORTIVES

7,52 %

ENSENYAMENTS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA, ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY I ESPORTIVES

7,39 %

ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT

5,84 %

ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS De 1r I 2n CICLE, DE NOMÉS SEGON CICLE I EQUIVALENTS
(LLICENCIATS)

3,54 %

PROGRAMES PER A LA FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL QUE NO REQUEREIXEN UNA TITULACIÓ
ACADÈMICA DE LA 1a ETAPA DE SECUNDÀRIA PER A DUR-SE A TERME (MÉS DE 300 HORES)

3,04 %

Tabla 7. Personas demandantes de empleo por nivel formativo en el Alto Palancia. Fuente: LABORA, abril 2020.

de les persones que busquen una ocupació com
de les que estan en actiu, amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat. En el cas de les plantilles de
les empreses, fomentar la formació contínua per
a adaptar-les al nou entorn digital és necessari. I
també seria convenient poder oferir a la joventut,
especialment a qui està inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, formació orientada a la
indústria digital i facilitar-ne l’accés a llocs de treball que impulsen la transformació digital de les
empreses. Accions formatives basades en big data,
ciberseguretat, cloud computing, comerç electrònic, programació en tecnologies web i mòbils, continguts digitals, gestió de xarxes socials, etc., són
competències digitals transversals als diferents
sectors productius.
Línies estratègiques
1.1. Servei d’informació i orientació laboral itinerant per a dur a terme en cadascun dels ajuntaments que formen part del pacte, en col·laboració
amb els diferents agents que desenvolupen programes d’ocupació a la comarca.
1.2. Suport per a la creació d’una xarxa comarcal d’agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL) per a coordinar la planiﬁcació i l’execució
de les actuacions.
1.3. Foment de l’emprenedoria social a través del
desenvolupament de l’economia social.
1.4. Suport a les iniciatives emprenedores en
matèria de formació, assessorament, cerca de ﬁnançament, innovació i selecció de personal.
1.5. Formació en habilitats i competències digitals
tant de les persones que busquen una ocupació

com de les que estan en actiu, amb l’objectiu de
millorar-ne l’ocupabilitat.
1.6. Formació orientada a la indústria digital dirigida a joves, especialment als inclosos en el Sistema de Garantia Juvenil.
1.7. Impuls als negocis digitals (teleformació, servei
de coaching en línia, serveis professionals que puguen prestar-se de manera remota, botiga en línia).
2. QUALITAT. Qualitat de l’ocupació i millora de
les pràctiques de gestió de la mà d’obra
L’ús excessiu de la temporalitat incideix de manera
negativa tant en el desenvolupament de les empreses com en el benestar de la població treballadora, especialment en la que té més diﬁcultats per a
abandonar la desocupació. Així, la distribució de la
duració de la desocupació es torna més desigual, i
s’accentua la diferència entre persones desocupades de curta i llarga duració.
Com demostren les xifres, més de la mitat de l’ocupació creada a l’Alt Palància és temporal, a causa
del predomini d’activitats econòmiques de caràcter estacional concentrades en el sector serveis.
Durant l’any 2019, a la comarca prop del 89% dels
contractes formalitzats van ser temporals.
La temporalitat continuada provoca que les persones treballadores que aconsegueixen eixir de
la situació de desocupació, però amb un contracte
temporal, passen una part substancial de la vida
laboral alternant entre l’ocupació i la desocupació.
L’entorn laboral actual tan canviant pot resultar alhora inestable i incert i inﬂuir negativament tant en
les empreses com en les plantilles, perquè afavoreix l’augment de l’absentisme laboral, empitjora el
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Contractes
Contractes segons
el tipus

Alt Palància 2019

Nombre

% sobre el total

Indeﬁnits

779

11,11

Temporals

6.232

88,89

Taula 8. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

clima de treball i afebleix el sentiment d’empresa,
ja que les persones s’hi queden poc de temps lligades, i tot repercuteix negativament en la productivitat i la competitivitat empresarial.

entitats públiques. També s’ha analitzat la implementació d’una de les eines de Govern Obert més
utilitzades en l’actualitat per nombroses entitats
locals: els pressupostos participatius.

ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT LABORAL
REGISTRAT

Línies estratègiques

El model d’empresa actual en el segle XXI aspira a donar una resposta ràpida a les oscil·lacions
constants de la demanda. Context en el qual es requereix que les persones tinguen capacitat constant d’aprendre i que siguen creatives; el treball
ha d’organitzar-se de manera que fomente l’aprenentatge i la innovació. Unes noves maneres d’organitzar el treball que, des del punt de vista de
qualitat de vida laboral, ofereixen a tota la plantilla
de l’empresa oportunitats per a la creativitat i la
participació, afavorint l’aprenentatge, la innovació
i reforçant el sentiment d’empresa. D’altra banda,
diferents estudis han constatat que la gestió de
l’empresa d’acord amb criteris socials i mediambientals, així com el comportament responsable i
transparent, són aspectes que valora molt positivament la societat, i en són la promoció més bona.
Així, en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local, la Mancomunitat
Alt Palància ha fet actuacions emmarcades en
valors de responsabilitat social, incloent-hi projectes dirigits a fomentar-los entre el teixit social
i empresarial de la comarca. Entre les iniciatives
impulsades, destaca l’Escola Comarcal de Responsabilitat Social de l’Alt Palància, ALPASO, que
va començar l’activitat al ﬁnal del 2019. A través
de la qual s’han desenvolupat diverses activitats
de formació i sensibilització entre els diferents
agents socials i econòmics de la comarca, una introducció i primera presa de contacte amb qüestions relacionades amb la responsabilitat social.
Quant a actuacions per al foment i la divulgació en
matèria de responsabilitat social dirigides a ens
locals, s’han tractat diferents metodologies per a
aplicar polítiques municipals d’igualtat de gènere,
tant de manera organitzacional (cap a dins de l’entitat) com de manera municipal (cap a la ciutadania). S’han exposat eines i mitjans per a aplicar
la perspectiva de gènere en qualsevol municipi de
l’Alt Palància, així com exemples de bones pràctiques sobre la participació ciutadana des de les
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2.1. Foment de la responsabilitat social corporativa (RSC) i l’ètica empresarial tant en el sector públic com en el privat.
2.2. Difusió en l’àrea funcional de la vall del Palància de les pràctiques de responsabilitat social corporativa fetes per les empreses de la zona.
2.3. Foment de la responsabilitat social en les administracions públiques.
2.4. Adhesió a la xarxa valenciana de territoris socialment responsables.
3. INCLUSIÓ. Atenció a les persones, inclusió
social de col·lectius desfavorits
Gran part de l’atenció i la formació que ofereix el
Pacte Territorial es dirigeix a la població activa
pertanyent a col·lectius prioritaris (joves, majors
de 45 anys, immigrants, persones amb diversitat
funcional, dones, persones desocupades de llarga
duració, víctimes de violència de gènere, famílies
monoparentals femenines). En col·laboració amb
els Serveis Socials de la Mancomunitat de l’Alt
Palància, es constata que els dits col·lectius formen part d’una realitat creixent a la comarca. Entre els problemes fonamentals que han d’afrontar,
i les seues famílies, hi ha els econòmics, la pobresa energètica, la conciliació de la vida laboral amb
la cura dels ﬁlls i ﬁlles, la sobrecàrrega de responsabilitats –especialment en el cas de les dones–
els problemes laborals, de salut i els relacionats
amb l’habitatge. Els serveis socials són el recurs
que més fan servir. Igualment, també acudeixen
a entitats privades com ara Càritas i la Creu Roja,
presents a la zona. El suport més sol·licitat està
relacionat amb l’ocupació, seguit de l’habitatge,
atesa la precarietat de tots dos aspectes. Els problemes per a conciliar la vida laboral amb la cura
dels ﬁlls i ﬁlles són persistents a causa de l’escassa oferta de recursos en l’àmbit públic, per la qual

cosa les institucions públiques haurien d’assumir
la seua responsabilitat davant de la circumstància
explicitada i garantir una corresponsabilitat pública que afavorisca la inserció laboral.
Unes circumstàncies d’exclusió social que
s’acreixen en la situació de crisi actual a causa
de la pandèmia. La forta deterioració econòmica
i social que vivim comportarà un augment de la
pobresa i l’exclusió social, especialment entre famílies amb ﬁlls, perquè no s’ha d’oblidar que la situació de precarietat i estrés que pateixen les cases es trasllada directament a la xicalla en l’àmbit
familiar, per la qual cosa són un altre col·lectiu
d’atenció i preocupació. La precarietat en la zona
creix. Segons dades de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
l’indicador AROPE, que marca el risc de pobresa
i/o exclusió social a l’Alt Palància el 2018 arribava
al 28% en els menors de 16 anys, seguits per les
dones, amb el 24,5%, i pels homes, amb el 21,5%.
Es tracta de valors preocupants, encara que hem
d’assenyalar que la comarca mostra indicadors
més bons que la mitjana provincial i autonòmica
(en gran part a causa de l’elevat percentatge de
pensionistes sobre el total).
Sens dubte, l’accés a l’ocupació és una variable
clau per a la integració social i, per tant, un factor
important de prevenció contra l’exclusió.
Preocupa que amb la crisi sanitària i en tots els
nivells es produïsca una reculada en la igualtat
d’oportunitats i en la inclusió social que la societat
havia aconseguit en els últims anys, ja que el coronavirus suposarà un colp molt dur per a la contractació de les persones més vulnerables.
Línies estratègiques
3.1. Servei d’informació i orientació laboral itinerant per a dur a terme en cadascun dels ajuntaments que formen part del pacte, en col·laboració
directa amb l’àrea de serveis socials.
3.2. Disseny d’itineraris d’inserció, de formació i de
reciclatge professional adaptat a la problemàtica especíﬁca dels diferents col·lectius (joves, majors de 45
anys, persones desocupades de llarga duració, immigrants, dones, persones amb diversitat funcional).
3.3. Servei de prospecció d’empreses i intermediació laboral entre persones demandants i les empreses, per a informar-los de les ajudes existents
en matèria de contractació de les persones dels
col·lectius tractats.

3.4. Formació en habilitats digitals i competències
comunicatives a persones demandants d’ocupació
en situació o risc d’exclusió social.
4. FORMACIÓ. Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació del sistema
de formació local a les necessitats territorials
Quant a l’educació i l’aproﬁtament del capital humà,
en el diagnòstic territorial del 2017 es va evidenciar
que era necessari orientar les especialitats formatives oferides a la comarca a les necessitats actuals del mercat de treball i abordar, especialment,
la problemàtica de les persones desocupades de
llarga duració i majors de 45 anys escassament
qualiﬁcades mitjançant el disseny de plans formatius que permeten el reciclatge de la població.
Resultava primordial orientar la formació cap a la
innovació, l’ús de les TIC, l’eﬁciència energètica o
la conservació de recursos naturals, la professionalització del sector hostaler i turístic, així com la
formació en agricultura ecològica i atenció sociosanitària.
En el cas de l’oferta de formació professional (FP)
a la comarca, hi ha dos centres que la imparteixen,
l’IES Alto Palancia i l’IES Jérica-Viver. El primer està
al municipi de Segorbe i té una formació professional bàsica (FPB), cicles formatius de grau mitjà
i cicles formatius de grau superior en les famílies
d’administració, electricitat i electrònica, aproﬁtament forestal i conservació del medi rural i energies renovables. La novetat que ofereix el centre
per al curs 2020-2021 és la concessió del batxillerat artístic. Per la seua banda, l’IES Jérica-Viver ofereix una FPB en agrojardineria i composició ﬂoral
i el cicle formatiu de grau mitjà en emergències i
protecció civil. La nova oferta formativa per al curs
2020-2021 se centra en el cicle formatiu de grau
superior en coordinació d’emergències i protecció
civil i el batxillerat mixt (ciències i tecnologia + humanitats i ciències socials). A més, per a el nou curs,
l’Ediﬁci Glorieta de Segorbe ofereix un nou títol de
formació professional bàsica d’accés i conservació
d’instal·lacions esportives. Considerant que la desocupació de persones menors de 25 anys a la comarca és el 10% del total, la formació professional
resulta ser una de les mesures més efectives per a
fomentar la inserció i reinserció laboral dels joves
que opten per una formació més breu i especialitzada que els permet adaptar-se ràpidament a la
realitat del mercat laboral en un termini de temps
més curt.
Per això és fonamental adaptar l’oferta formativa
del territori a les necessitats de l’entorn profes187
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sional treballant juntament amb empreses i organitzacions en la seua estructura. Tal com conclou
el Pla estratègic de la formació professional de la
Comunitat Valenciana, elaborat pel grup d’experts
de les universitats públiques valencianes de Castelló, València i Alacant, i ﬁnançat per la Fundació
Bankia per la Formació Dual, l’àrea funcional de la
vall del Palància i, en concret, la comarca de l’Alt
Palància presenten una especialització en el sector serveis (63,75% d’un total de 731 empreses en
el primer trimestre del 2020). No obstant això, i tot
i que el turisme d’interior és una de les principals
activitats econòmiques del territori, juntament
amb l’activitat agroalimentària, l’oferta formativa
en hostaleria i turisme és molt escassa.

nicació, atenció al client, treball en equip, resolució de problemes i habilitats socials.

Ateses les característiques socioeconòmiques de
la zona, les necessitats de les mateixes empreses, la consolidació de la recuperació industrial
de Sagunt a tan sols 30 km i les tendències reals
de futur, resulta fonamental que, junt amb l’increment de l’oferta formativa de la formació professional vinculada al turisme, hi haja una formació
que atenga processos d’innovació industrial com
ara el manteniment electromecànic, l’automatització i la robòtica industrial, així com la fabricació
mecànica.

4.1. Ampliar l’oferta de formació professional a
l’especialitat d’hostaleria i turisme per a acostar-la a les necessitats de l’entorn i afavorir l’ocupabilitat de les persones, bé per compte d’altri o
bé per compte propi.

D’altra banda, la indústria agroalimentària és un
sector en clara expansió a la zona. Valorar els
productes autòctons com ara la vinya, l’olivera, la
fruita seca, la tòfona negra, la mel, el formatge, la
fruita, la verdura i les hortalisses és una via per
a promoure el desenvolupament rural. El sector
primari encara present a la zona, especialment, a
través de les cooperatives agroalimentàries, presenta una vinculació molt estreta amb el territori,
aproﬁtant els recursos que ofereix. És important
que els cultius tradicionals tinguen una reconversió que aposte per un model d’agricultura renovat
basat en la diversiﬁcació d’activitats, en la qualitat
del producte i en un valor afegit. Així, es requereix
també formació en agricultura ecològica i tubericultura que complementaria la indústria agroalimentària que hi ha, així com la formació en cultius
alternatius, aproﬁtament dels recursos, eﬁciència
hídrica i control de cultius, entre altres aspectes.
No s’ha d’oblidar que l’augment de la competitivitat del sector està molt vinculat als avanços en
comercialització, internacionalització i logística,
i per això, després de les enquestes fetes a professionals del sector, es detecten necessitats formatives en competències transversals d’idiomes,
tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i
les relacionades amb tècniques de vendes, comu188

Al mateix temps, l’oferta formativa en l’àmbit de
les energies renovables en l’IES Alto Palancia mereix un suport i una difusió per part d’empreses i
organitzacions de la zona perquè respon a les tendències del mercat laboral no ja del futur, sinó del
present. Una formació tècnica que per a professionals de l’energia i del medi ambient forma futurs treballadors i treballadores en un sector molt
en alça i en el qual les empreses tenen diﬁcultats
per a trobar mà d’obra qualiﬁcada.
Línies estratègiques

4.2. Orientar l’oferta de formació professional en
la branca d’electricitat i electrònica amb noves
especialitats que responguen als perﬁls més demandats en el mercat laboral comarcal.
4.3. Crear un banc d’empreses per a conéixer-ne
les necessitats formatives.
4.4. Fomentar les pràctiques no laborals de joves
universitaris en les empreses de la comarca.
4.5. Potenciar la formació en TIC
5. MODEL PRODUCTIU. Consolidació del model productiu mitjançant l’impuls de sectors
existents i el suport a noves activitats, especialment de més valor afegit, en el context del
desenvolupament local
L’escenari post-COVID-19 tindrà una repercussió en
els models de negoci tradicionals. Segons la metodologia de la innovació aplicada a les oportunitats,
són el resultat de la interacció de tendències englobades en tres categories principals: tendències
econòmiques i de mercat, tendències tecnològiques
i tendències socials i culturals. La COVID-19, a més
de l’impacte social, ha produït un important canvi
d’escenari econòmic i empresarial que provocarà
una nova adaptació de totes les empreses cap a models àgils, connectats amb l’ecosistema i centrats en
el client. Així, els sectors econòmics presents en el
territori, com ara l’agroalimentari, l’industrial i el comercial es veuen obligats a adequar les actuacions a
la nova realitat, la qual anirà evolucionant.

5.1. Sector agroalimentari
La situació generada pel coronavirus ha posat de
manifest que el sector primari és un sector estratègic i que tenint en compte la responsabilitat social que té s’ha centrat a proveir aliments amb la
major seguretat en un moment d’alta demanda. No
obstant això, el sector primari no està exempt de
problemàtiques a conseqüència de la crisi sobrevinguda amb el coronavirus. Les cooperatives i les
empreses agrícoles han experimentat una baixada
de consum d’aliments frescos i la cancel·lació de
comandes per al canal horeca (hotels, bars i restaurants). El model de futur de les cooperatives agroalimentàries, tan importants a la comarca de l’Alt
Palància, es projecta per a aconseguir que estiguen
ben dimensionades; amb models empresarials comuns per a ser més competitives i generadores de
valor; obertes a la col·laboració amb altres cooperatives en matèria de comercialització, compres,
desenvolupament i innovació i serveis; amb una
estructura de gestió professionalitzada preparada
per a afrontar nous reptes empresarials. Com ens
indiquen des de la Cooperativa de Viver, referent en
el desenvolupament rural de la comarca, han optat
per la diversiﬁcació empresarial com a estratègia
per a augmentar la seua autonomia i reduir els riscos d’una dependència excessiva d’un xicotet nombre de cultius respecte de la climatologia o d’incidències en els mercats, introduint nous productes,
serveis i activitats en la cooperativa. Així, han optat
per ser una cooperativa agroalimentària polivalent,
en l’àmbit agro, i produir oli d’oliva verge extra, vi,
fruita seca, fruita i hortalisses; disposen, a més, de
quatre supermercats Charter a Viver, Altura, Almenara i Mora de Rubielos (Terol); ofereixen serveis
agraris, electricitat, gasolinera i agrobotiga i fan
activitats d’agroturisme (oleoturisme i enoturisme).
5.2. Sector industrial
En relació amb el sector industrial, des de la Federació Empresarial Comarcal de l’Alt Palància (FECAP) conﬁrmen que la majoria de les empreses del
sector i de sectors connexos s’ha vist afectada per
la situació de crisi actual. Moltes empreses de la
construcció han hagut de paralitzar l’activitat per
no poder treballar a penes en condicions òptimes,
i la majoria ha hagut d’aplicar ERTO en la plantilla
i han patit una caiguda dràstica d’ingressos. Des
de FECAP consideren que les empreses comarcals, la gran majoria micropimes (el 87,41% del
total de 731 empreses), haurien d’introduir innovacions tecnològiques com a palanca de la transformació digital necessària. La innovació és una
de les accions més importants en l’evolució i el

desenvolupament de tota mena d’indústria, independentment de les dimensions i del sector. Una
crisi que ha provocat la irrupció de la digitalització
en les xicotetes i mitjanes empreses i és un canvi
radical que ha vingut per a quedar-se. El desenvolupament de la comunicació en línia, la reputació
en xarxes socials, el comerç electrònic i la gestió multicanal són aspectes que tota empresa ha
d’incorporar al seu model de negoci. A més de la
digitalització cap al mercat, hi ha la digitalització
dels processos interns i l’automatització de molts
aspectes productius en el marc de la indústria 4.0.
5.3. Sector comercial
El comerç tradicional, tan present a l’Alt Palància,
com que se centra en qualitat i proximitat, suposa
una oportunitat de negoci important en un moment
de crisi com l’actual. Resulta necessari incorporar
innovacions com ara el comerç en línia, en què la
satisfacció del client serà el més important. Des de
l’Associació de Comerciants de l’Alt Palància (ACAP)
indiquen que, a partir de la situació de crisi, el comerç minorista ha d’adaptar l’estratègia de venda
a models multicanal, cada vegada més directes i
digitals, i centrar-se en la comunicació i l’orientació comercial tant en la ﬁdelització dels clients actuals com en les mesures per a captar-ne de nous,
i valorar els innombrables avantatges del xicotet
comerç: proximitat, atenció personalitzada, capacitat de diferenciació, sostenibilitat, responsabilitat
i foment de l’economia local. Segons l’Associació
Espanyola del Retail la diferenciació, l’atenció personalitzada, la garantia d’higiene i el foment de l’ús
de les tecnologies marcaran l’activitat del comerç
minorista a partir d’ara.
5.4. Sector turístic
Fa vint-i-cinc anys la Comunitat Valenciana va
començar a promocionar els recursos d’interior,
donant visibilitat a comarques com l’Alt Palància.
El Pla estratègic global de turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020 ja indicava la importància dels problemes per a l’activitat turística dels
municipis d’interior, entre els quals subratllava la
falta d’oferta d’allotjament, la falta de conﬁguració de producte, la falta d’adaptació a les noves
tecnologies, l’escassa col·laboració pública-privada i l’estacionalitat, entre d’altres. Després del
diagnòstic territorial el 2017 i mitjançant l’anàlisi
de la informació obtinguda a través d’entrevistes,
debats, sessions participatives, fòrums, trobades
i jornades, es dedueix que la població és plenament conscient que la possibilitat de valorar els
recursos locals (patrimoni natural, cultural i pai189
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satgístic, productes autòctons) representa una
de les majors oportunitats de futur. Es reitera la
necessitat de potenciar l’activitat, de caràcter fonamental, per al futur territorial. S’incideix a més
en un turisme rural, sostenible i respectuós amb
el territori, amb un potencial de desenvolupament
enorme si sap adaptar-se a les noves demandes
del viatger. Per tot això seria necessari promoure
les infraestructures i els mecanismes necessaris
per a oferir un producte turístic de qualitat més
que de quantitat. En la línia exposada, es planteja
impulsar una bona oferta hostalera i gastronòmica, amb rutes turístiques, sendes i la potenciació
de la Via Verda Ojos Negros, sobre la base d’un patrimoni en bon estat, amb vivències d’experiències
i una oferta complementària interessant a escala
comarcal, en la qual una visió territorial comuna
resulta indispensable. Així, i segons el professor
Antonio Martínez Puche, de la Universitat d’Alacant, la col·laboració públic-privada és fonamental
per a fomentar el desenvolupament d’iniciatives
turístiques en el territori i impulsar les existents.
Una relació en la qual l’Administració ha d’assumir el seu rol i facilitar les condicions necessàries
perquè puga donar-se el germen de l’activitat, a
través d’equipaments, estructures, ajudes i normatives, com ara lleis d’ordenació i utilització dels
recursos i els allotjaments. L’empresariat, per la
seua banda, ha de ser-ne l’element tractor que,
en condicions adequades, puga articular productes turístics diferenciats de la competència, amb
la capacitat de tindre un tracte personalitzat amb
el client, disposant d’una oferta diversa i diferenciada, aproﬁtant els recursos locals i complint els
estàndards de qualitat exigits. En el cas de l’Alt
Palància, els negocis turístics són tots de grandària xicoteta i, en la majoria de casos, es veuen limitats en la possibilitat de desenvolupar activitats
complementàries o bé es veuen molt perduts en
l’excés de burocràcia a l’hora de sol·licitar permisos o subvencions. Per això, i per a minimitzar els
obstacles dits, és tan necessari l’associacionisme
i establir aliances estratègiques al territori.
Tal com s’indica en el Pla d’espais turístics de la Comunitat Valenciana, l’eix del Palància conﬁgura un
espai turístic diferenciat, i és el principal corredor
de comunicació de la Comunitat Valenciana amb
Aragó; un espai, per tant, amb una bona accessibilitat i pròxim a l’àrea metropolitana de València,
circumstàncies que expliquen que hi haja un ﬂux
excursionista notable. No obstant això, el patrimoni
de caràcter natural i cultural amb potencialitat turística de l’àrea no ha aconseguit encara consolidar
una oferta d’allotjament signiﬁcativa. Una sèrie de
programes ha apostat pel desenvolupament del tu190

risme en els últims anys, des dels programes de
desenvolupament rural (Grup d’Acció Local Castelló-Sud 14-20 i Grup d’Acció Local Palància-Millars), iniciatives pròpiament turístiques com el Pla
de dinamització de Segorbe, iniciatives de col·laboració supramunicipal, pel que fa a associacions
com ara l’Agrupació Empresarial de Turisme de l’Alt
Palància, o pel que fa a entitats locals, la Mancomunitat Alt Palància, que durant els anys 2016-2018
va desenvolupar el Pla de governança i dinamització turística, mitjançant un conveni de col·laboració
entre l’Agència Valenciana del Turisme i la Diputació de Castelló a través del Patronat Provincial de
Turisme, la Mancomunitat Intermunicipal de l’Alt
Palància i l’Agrupació Empresarial de Turisme de
l’Alt Palància. La creació d’una marca turística, Tierra de Aguas, la col·locació i uniﬁcació de la senyalització dels recursos turístics dels municipis de la
zona, el desenvolupament d’una pàgina web com
a destinació turística, l’edició de fullets promocionals, la promoció de la gastronomia i els productes
agroalimentaris i la potenciació de les empreses
dedicades a l’esport són algunes de les actuacions
desenvolupades en l’últim trienni a través del pla.
Un context en el qual les presents directrius particulars han de tindre com a objectiu aconseguir
coordinar les iniciatives més bones, així com promoure una estratègia de desenvolupament turístic
compartida pels municipis i els agents turístics que
integren l’espai.
En el context actual, un dels motors econòmics de
l’Alt Palància, el turisme d’interior, pot tindre una
recuperació molt més primerenca que qualsevol
altre sector. Els espais oberts dels pobles, l’entorn
natural, els allotjaments no massiﬁcats lligats a
la producció de productes autòctons de gran qualitat i a la rica gastronomia local són factors clau
per a reactivar el sector, alhora que es valora el
mercat agroalimentari de proximitat. És fonamental que les activitats socioeconòmiques en el medi
rural tinguen un component estratègic. El turisme
rural i els derivats (agroturisme, turisme actiu,
excursionisme, senderisme, turisme cultural, residencial, salut i bellesa, turisme familiar, oferta
de restauració i gastronomia, etc.) és un sector
sensible perquè el mitjà en què es localitza també
ho és, però la grandària pot veure’s compensada
per la iniciativa, el talent, la diferenciació, la qualitat, les aliances amb els altres, les estratègies
i l’optimització de recursos (incloent-hi els ﬁnancers). Reprenent les paraules del professor Martínez Puche, el turisme és experiència, és servei i
un producte integrat en què la població local (i els
stakeholders) han de formar part des del primer
moment de les sinergies que genera.

«El turisme més territori més desenvolupament
local participa de les 8 E, ha de generar una Experiència, Educar i Emocionar, i tot en Equilibri amb
l’Economia, l’Ecologia i l’Etnograﬁa i, sobretot, amb
Entusiasme com a font d’inspiració i innovació per a
posar en marxa diferents iniciatives i optimitzar els
recursos.» (prof. Martínez Puche).
5.5. Noves vetes de mercat
En la situació de crisi, la sanitat sorgeix com un
sector econòmic molt reforçat. Les activitats sanitàries i de serveis socials tenen menys possibilitats de patir desocupació. L’atenció a persones
majors i dependents en domicili (personal SAD),
treballadors socials, auxiliars de geriatria i infermeria, empleats i empleades de centres d’atenció
en residències, personal de neteja, assistents de
la llar i voluntariat s’han convertit en professionals essencials. El foment dels perﬁls esmentats a la comarca pot obrir vies de nous projectes
d’ocupació per a atendre els majors i les persones
dependents de la zona, ja que junt amb l’acció de
les entitats locals i els agents del territori podrien
desenvolupar-se centres multifuncionals per a
una atenció integral i integrada.
En un escenari demogràﬁc, en què l’envelliment
és una característica social, hi ha un camp d’oportunitats i ocupabilitat. Segons indica Juan Carlos
Alcaide, expert en silver economy, l’envelliment
de la població pot convertir-se en oportunitats de
negoci i d’ocupació, i d’una ocupabilitat segura en
la situació post-COVID-19. El camp de la sanitat, la
teleassistència, la tecnologia, l’adaptació de la mateixa casa dels majors, la millora de l’habitabilitat,
els serveis assistencials, el foment de l’autonomia
personal, els serveis relacionats amb la salut, amb
l’oci i el temps lliure, l’emprenedoria social, els projectes d’emprenedoria intergeneracionals, l’auge
del cohousing, totes poden ser activitats econòmiques, presents i futures, que busquen donar resposta a la demanda dels més majors.
En relació amb l’emprenedoria, l’assentament del
teletreball, el creixement del comerç electrònic i
l’impuls del sector logístic fan que obrir un negoci fora de les grans ciutats siga una oportunitat
més rendible que abans de la pandèmia. Segons
indiquen fonts de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), amb la delegació de la província
de Castelló a Segorbe, la ruralització per motius
laborals ha estat present en les últimes dècades,
especialment en sectors primaris. Ara s’amplia a
altres oﬁcis, com ara empreses emergents tecnològiques, gràcies a la força que han adoptat du-

rant el conﬁnament el comerç electrònic, el teletreball i el sector logístic. La gent ha vist que pot
treballar des de casa o gestionar reunions per videoconferència, i això fa que es plantege la possibilitat d’anar-se’n a viure a zones més tranquil·les
i barates que la gran ciutat, també per a obrir un
negoci. Així, la possibilitat per a un emprenedor de
teletreballar, per exemple, des d’un entorn rural
ben comunicat, com és la comarca de l’Alt Palància, pot suposar un estalvi en el lloguer de més de
la meitat, fet que li permetria reinvertir el capital
a ampliar el negoci. També és més fàcil trobar habitatges grans amb zones contigües o integrades
(garatges, per exemple) on muntar el negoci, i això
també en redueix els costos. A l’estalvi se’n sumen d’altres, com la tarifa plana d’autònoms en
el medi rural (més baixa i més duradora), les ajudes estatals o autonòmiques que permeten reduir
costos, de gran ajuda en moments de crisis com
l’actual. Altres motius que busquen les persones
que decideixen vindre a viure als pobles són la reducció de l’estrés i més contacte amb la naturalesa, que es tradueix en una qualitat de vida millor.
L’emprenedoria rural, a més de ser una oportunitat laboral gràcies a les noves tendències, és una
manera de ﬁxar població en els municipis que pateixen despoblació.
En un context com l’actual en el qual les qüestions
mediambientals han anat guanyant pes entre les
prioritats socials, un ventall de noves possibilitats
laborals basades en l’ecologia, el consum responsable, les renovables, la gestió de residus, l’educació ambiental i la mobilitat s’obrin pas en el medi
rural. L’evident necessitat de descarbonitzar el
planeta i de canviar el model energètic ofereix noves línies de negoci que poden desenvolupar-se,
especialment, en l’entorn rural. Dins de les noves
oportunitats d’ocupació i emprenedoria verda sorgeixen també les relacionades amb l’avanç de la
tecnologia, com ara les ciutats intel·ligents.
Al mateix temps, la transició cap a una economia baixa de carboni insta que professionals
de sectors tradicionals com ara l’agricultura o
la construcció hagen de transformar-se i reciclar-se fent un gir verd a les seues activitats com
ara l’agricultura ecològica i la bioconstrucció o
la construcció sostenible. D’altra banda, el teletreball des del món rural, la implantació de la
teleformació, el desenvolupament de negocis en
línia (com ara l’assessorament de professionals
liberals en el camp de l’advocacia, la psicologia,
la docència, l’orientació…), el foment del sector
serveis, l’impuls a les activitats d’oci i turisme i
el creixement de la indústria de les energies re191

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ EN EL PACTE TERRITORIAL ALT PALÀNCIA

novables són processos de diversiﬁcació econòmica que evitarien la despoblació dels municipis
i atraurien joves i nous pobladors.

5.12. Aposta per nous models d’ocupació i conciliació laboral, fórmules de teletreball, reforma
horària, prevenció de la seguretat i la salut en el
lloc de treball, formació i drets laborals.

Línies estratègiques
5.1. Per a facilitar l’obertura de nous negocis i la
permanència dels existents en el món rural, resulta primordial que des de l’Administració se’n
simpliﬁquen els requisits i la burocràcia.
5.2. Afavorir la transferència de negocis existents
i la promoció de noves activitats productives o de
serveis considerades d’interés en l’àmbit territorial, des d’una visió supramunicipal, per a garantir
més nombre d’ofertes de negoci i aproﬁtar sinergies entre municipis pròxims.
5.3. Foment de la silver economy per a convertir
l’envelliment de la població en noves oportunitats
d’ocupació en el món rural.
5.4. Prioritzar una estratègia d’actuació conjunta
a escala comarcal. Fomentar la col·laboració públic-privada en el desenvolupament de projectes
per a enfortir la cohesió territorial.
5.5. Incorporar el component estratègic als projectes de desenvolupament territorial. Els municipis
han d’aproﬁtar totes les oportunitats que genere
el territori, potenciant-ne els recursos endògens i
deﬁnint activitats econòmiques respectuoses amb
el medi i en un marc de cooperació municipal.
5.6. Reforçar la capacitat de lideratge institucional
i empresarial.
5.7. Impulsar la participació de la comarca en projectes europeus.
5.8. Personalitzar l’oferta turística comarcal.
Apostar pel turisme d’experiències.
5.9. Potenciar el cicloturisme, l’agroturisme, ecoturisme, el turisme gastronòmic, el turisme cultural, el turisme sostenible, el turisme de naturalesa i el turisme actiu. Desestacionalizar l’oferta i
obrir-la als turistes pròxims al territori.
5.10. Formació a empreses, comerços i treballadors per a afavorir la transformació digital.
5.11. Formació comercial en estratègies de ﬁdelització de clients a través de les xarxes socials
(Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter).
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5.13. Aposta pel comerç sostenible, de proximitat i
pel consum responsable.
5.14. Impuls d’una transició energètica justa, de
la descarbonització de l’economia i de l’economia
circular.
5.15. Foment de l’emprenedoria verda, sector de
creixement i ocupació.
6. IGUALTAT. Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones.
Des de la situació detectada en el diagnòstic territorial del 2017, el paper de la dona en l’entorn
rural evoluciona, encara que molt lentament. Des
de les administracions públiques i, en concret, des
del pacte territorial es treballa amb l’objectiu de
potenciar-ne la formació, millorar-ne l’ocupabilitat
i fomentar-ne l’emprenedoria. Es constata que les
dones participen en una quota cada vegada més
rellevant en el moviment social, cultural i polític
d’àmbit local i comarcal. I és que la participació
efectiva en l’esfera política de les dones resulta imprescindible perquè les estratègies d’acció donen
resposta a les seues demandes i interessos principals i poder aconseguir així els seus objectius. La
dinamització de la població femenina en el medi
rural ha de ser un objectiu prioritari i transversal, i
cal crear iniciatives especíﬁques a favor de la plena
participació de les dones en la vida econòmica i social per evitar-ne així la despoblació.
En relació amb el tractament institucional de les
qüestions diferencials associades a la dona, els
recursos públics a escala comarcal també s’han
ampliat. Actualment hi ha una agent d’igualtat a l’Ajuntament de Segorbe i una altra agent
d’igualtat i un promotor d’igualtat en la Mancomunitat Alt Palància, que formen part de la Xarxa
Valenciana d’Agents d’Igualtat, dependent de la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana. Així mateix, la conselleria
va posar en marxa al ﬁnal del 2019 un nou Centre Dona Rural a Segorbe, amb caràcter itinerant,
fet que permet a les professionals que hi treballen acostar-se ﬁns a localitats més xicotetes situades en l’entorn, i atendre de manera directa i
integral les necessitats especíﬁques de les dones que hi viuen.

La professora Rosario Sampedro de la Universitat de Valladolid, en l’estudi sobre gènere, ruralitat i processos de despoblació, al·ludeix a
l’arrelament positiu per a explicar el perﬁl de
dones que decideixen quedar-se a viure en el
medi rural, de manera conscient i amb experiència anterior de formació i/o treball a la ciutat. Un
dels factors a què fa referència és que frueixen
d’un estil de vida i d’una relació de parella igualitària caracteritzada, entre altres aspectes, per
una valoració positiva de les tasques de cures,
en un sentit ampli. En l’entorn rural encara hui
és difícil trobar models de masculinitat per als
quals les cures aporten prestigi social i comunitari. No obstant això, el feminisme i les «noves
masculinitats» han obert altres línies de discurs i
de propostes que també han d’arribar als pobles.
És fonamental fer un esforç de sensibilització en
escoles i instituts, i també en espais informals
de socialització, perquè les noves generacions
lligades al món rural aconseguisquen uns models de relació no sexista, deslliguen les tasques
de cures dels «rols femenins» i sàpien donar-los
un nou signiﬁcat amb valor afegit en la vida personal, familiar i comunitària de dones i homes.
Amb la propagació de la COVID-19, les ﬁtes
aconseguides en les últimes dècades en matèria
d’igualtat de gènere corren el risc de retrocedir.
En totes les esferes, des de la salut ﬁns a l’economia, passant per la seguretat, els impactes
del coronavirus s’agreugen per a les dones i les
xiquetes simplement en virtut del sexe. Segons
un informe publicat per l’ONU l’abril del 2020, la
vida econòmica i productiva de les dones es veurà afectada de manera desproporcionada i diferent de la dels homes, a causa de l’impacte de la
COVID-19 en l’economia. Això és així pel fet que,
a escala mundial, les dones guanyen menys, estalvien menys, tenen ocupacions menys segures
i tenen més probabilitats de treballar en el sector
no estructurat. També tenen menys accés a les
proteccions socials i són la majoria de les cases
monoparentals. Per tot això, la capacitat de les
dones per a absorbir les crisis econòmiques és
menor que la dels homes.
Ja hi havia grans desequilibris en la distribució per
gènere del treball de cura no remunerada abans
que el coronavirus es convertira en una pandèmia
universal. El context actual ha causat un augment
de la demanda de treball de cures que augmenta
encara més les desigualtats que hi ha en la divisió del treball per gènere, sobretot en les cases,
pel fet que les dones estan a l’avantguarda com a
cuidadores familiars no remunerades per defecte,

i més encara en les zones rurals. L’envelliment,
la masculinització i la reducció en els estrats de
població jove determinen que la generació adulta
haja de fer-se càrrec d’un nombre elevat de persones majors, la qual cosa recau de manera majoritària sobre les dones; així, el mateix envelliment
retroalimenta unes condicions de vida adverses i
continua afavorint la decisió d’emigrar de les dones cap a espais urbans.
Línies estratègiques
6.1. Desenvolupament d’un programa formatiu dirigit al col·lectiu de dones desocupades majors de
44 anys que incloga ajudes per a obtindre el permís
de conduir de classe B. Una actuació que facilitarà
a les dones l’accés al mercat laboral, potenciarà
l’autonomia personal a l’efecte de promoure la superació tant personal com laboral i en millorarà les
condicions socials i culturals.
6.2. Consolidació de l’equip multidisciplinari en
la Mancomunitat (Àrea d’Igualtat, Serveis Socials i Pacte per l’Ocupació) per a treballar amb el
col·lectiu de dones desocupades amb l’objectiu de
deﬁnir una orientació, formació i inserció sociolaboral especíﬁques.
6.3. Impulsar i fomentar els projectes d’emprenedoria de dones, especialment on hi haja un nivell
d’ocupació més baix de dones o d’activitat productiva. Desenvolupament de projectes en col·laboració
amb organitzacions representatives de dones que
viuen i treballen en el medi rural (FADEMUR PV).
Impuls a projectes de suport a l’emprenedoria femenina com «GIRA MUJERES».
6.4. Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques dels ajuntaments de l’Alt Palància.
6.5. Inserir la perspectiva de gènere com un objectiu transversal tant en el Pacte Territorial de
l’Alt Palància com en els diferents serveis de la
Mancomunitat.
6.6. Accions de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en els centres educatius, les empreses, els ens locals i les associacions del territori.
6.7. Servei d’orientació laboral a dones víctimes de
violència de gènere des del Pacte Territorial.
7. INFRAESTRUCTURES. Millora de les infraestructures, els equipaments i els serveis públics
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Amb motiu de la inversió feta per l’Autoritat Portuària de València (APV) per a millorar els accessos ferroviaris del port de València i de Sagunt en
el període 2018-2021, s’han emprés actuacions en
la línia València-Terol-Saragossa. En col·laboració
amb el Ministeri de Foment, Renfe, Adif i la Generalitat Valenciana, s’ha fet una aposta per millorar la
Rodalia de la Comunitat Valenciana, desenvolupant
obres de renovació i modernització de les infraestructures existents, que en la majoria dels casos
superaven els trenta anys i presentaven un estat
deﬁcient. Per això, la línia de Rodalia C5, que passa
per les estacions de Soneja, Segorbe, Navajas, Jérica-Viver i Caudiel, està en ple procés de renovació
de la via ﬁns a Sagunt, amb la ﬁnalitat d’atendre la
demanda actual de trànsits de mercaderies. No se
sap de moment si les obres de millora també es
convertiran en una ampliació de serveis que suposen per a la ciutadania un increment de freqüències i un estalvi de temps en el recorregut.
El març del 2019, la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori va
aprovar el nou projecte de servei públic de transport de viatgers per la carretera CV-008 entre
l’Alt Palància, Sagunt i València, una vegada ﬁnalitzat el procés d’informació pública, en què
han participat ajuntaments, entitats, empreses
i sindicats. La futura concessió es desenvolupa
entre les províncies de Castelló i València i travessa les comarques de l’Alt Palància, el Camp
de Morvedre i l’Alt Millars, per a connectar tots
els municipis d’interior de l’àmbit amb Segorbe,
Sagunt i València. Amb la incorporació de les línies que atendran les rutes escolars, s’assegura
la comunicació directa amb l’Hospital de Sagunt,
les universitats de València (UV i UPV), les estacions de rodalia de Renfe a Segorbe i Sagunt, la
xarxa d’autobusos urbans de València (a l’estació
d’autobusos) i les estacions de Metrovalencia a
Facultats, Pont de l’Assut i Túria. D’altra banda,
algunes poblacions amb un nombre reduït d’habitants, com ara Castellnovo, Navajas, Almedíjar
i Sacañet, que en l’escenari actual no disposen
de cap servei, passen a disposar, algunes amb la
implantació del transport a demanda, d’almenys
un servei diari d’anada i un altre de tornada.
L’Alt Palància és un territori dispers i amb una gran
quantitat de nuclis rurals de població escassa dependents del nucli de capçalera, que és Segorbe.
El transport públic regular convencional entre
municipis és molt escàs, i connecta molts dels
municipis amb la capital del Palància una vegada
per setmana. Cal un pla de mobilitat intermunicipal. L’objectiu seria desenvolupar un sistema de
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transport públic que garantisca les connexions
de manera regular cada dia de la setmana. Un
sistema de transport amb elevada capil·laritat i
ﬂexibilitat, a partir d’un model d’estimació de la
demanda i d’un nivell de servei determinat, amb
la ﬁnalitat de maximitzar-ne l’eﬁciència tant ambiental com econòmica i incorporant les noves
tecnologies per a gestionar-lo millor.
D’altra banda, la Diputació de Castelló va iniciar al
ﬁnal del 2019 les obres per a eliminar dos punts
negres de la xarxa provincial de carreteres a la comarca de l’Alt Palància. Es tracta de la CV-200 entre Castellnovo i Almedíjar, i l’accés a Navajas per
la CV-213, amb una inversió en la modernització i
la millora de la seguretat viària.
Línies estratègiques
7.1. Ampliar i millorar els serveis de transport
col·lectiu de viatgers entre els diferents municipis
de la comarca de l’Alt Palància, especialment de la
connexió amb la capital de la comarca, Segorbe.
7.2. Implantar un servei de taxi rural subvencionat, a
causa de la insuﬁciència del transport públic, especialment en els municipis amb problemes d’atenció
sanitària, diﬁcultats per a accedir al servei bancari
o desplaçar-se per la zona.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
8. COOPERACIÓ INTERIOR. Estructura territorial
i xarxes internes.
El foment de l’esperit comarcal, corporatiu i en xarxa, és un valor intangible, però essencial, per a aconseguir optimitzar el desenvolupament del territori.
Totes les accions empreses en el marc del Pacte
Territorial tenen com a objectiu principal contribuir
a cohesionar les xarxes dels actors presents al territori. La interconnexió de recursos resulta primordial
per a no deixar ningú arrere i poder avançar millor.
Vinculació del projecte amb altres projectes o
activitats de la Mancomunitat
El desenvolupament dels projectes es du a terme
en col·laboració directa amb les persones responsables d’altres serveis mancomunats implantats
a la comarca i executats des de la mateixa Mancomunitat com ara:
• Àrea de Serveis Socials, composta per psicòlogues, treballadores i educadors socials.

• Àrea de Joventut, formada per una tècnica de
joventut.
• Àrea d’Igualtat, composta per una agent d’igualtat i un promotor d’igualtat.

8.1. Aproﬁtar el Pacte Territorial de l’Alt Palància
per a abordar de manera cooperativa i a escala comarcal, o ﬁns i tot de l’àrea funcional, els problemes
de l’ocupació i de desenvolupament socioeconòmic
entre actors públics, agents socials i econòmics, organitzacions comarcals i societat civil.

• Agència de Desenvolupament Local.
Cohesió de les xarxes d’actors territorials
De la mateixa manera, es fomenta:
• La relació entre les entitats locals i la mateixa
Mancomunitat, fent partícips tots els ajuntaments de la comarca. Dels vint-i-un municipis
que formen el pacte, vint ajuntaments pertanyen
a la comarca de l’Alt Palància i un ajuntament
(Fuente la Reina), a l’Alt Millars.
• La col·laboració entre els ADL del territori, actualment presents als ajuntaments d’Altura,
Azuébar, Caudiel, Chóvar, Geldo, Jérica, CEDES
Segorbe i, per descomptat, la mateixa AODL de
la Mancomunitat.
• La col·laboració amb els mateixos integrants del
pacte: CCOO PV, UGT PV i la Federació Empresarial Comarcal de l’Alt Palància (FECAP), membre de la Confederació Empresarial Valenciana
(CEV) i de la qual forma part l’Associació de Comerciants de l’Alt Palància (ACAP) i l’Associació
d’Artesans de l’Alt Palància (ARPA).
• La cooperació amb els centres de formació professional i el Consorci de Formació per a Persones
Adultes de l’Alt Palància per a millorar les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació del sistema de formació local a les necessitats territorials.
• La interacció del pacte amb altres entitats implantades a la zona com ara els Grups d’Acció
Local (GAL Palància Millars i GAL Castelló Sud
14-20) per a canalitzar accions per a fomentar
el sector agrari, agroalimentari i turístic.
• S’estreteix la col·laboració amb les cooperatives
agroalimentàries de la zona, especialment amb
la Cooperativa de Viver i la Cooperativa de 2n
Grau d’Altura.
• S’impulsen línies de treball conjunt amb la Diputació de Castelló, concretament, amb el Centre
CEDES de Segorbe.
Línies estratègiques

8.2. Afavorir l’adhesió al Pacte Territorial de la totalitat de municipis de l’Alt Palància.
8.3. Aproﬁtar el marc del Pacte Territorial per a forjar projectes col·lectius d’àmbit comarcal.
8.4. Potenciar la interacció del Pacte Territorial amb
altres associacions com els GAL (Grups d’Acció Local) presents en el territori: GAL Castelló Sud 14-20
i GAL Palància Millars.
8.5. Creació i potenciació d’una xarxa comarcal
d’ADL que fomente la col·laboració i la interconnexió entre el personal tècnic i els diferents projectes que cal desenvolupar.

9. COOPERACIÓ GLOBAL. Xarxes territorials
externes, col·laboracions
El Pacte Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local, liderat per la Mancomunitat Alt
Palància, tant en la fase de diagnòstic com en el
desplegament i l’execució de les accions de cadascun dels projectes experimentals executats
ﬁns ara, ha possibilitat la cooperació amb altres
entitats públiques i privades especialitzades en
diferents àmbits i sectors:
• Fundació Low Carbon Economy (la Vall d’Uixó)
• Estació Experimental Agrària de Vila-real, pertanyent al Servei de Transferència Tecnològica
de la Conselleria d’Agricultura
• Federació d’Associacions de Dones Rurals (FADEMUR PV)
• Federació Valenciana de Municipis i Províncies
(FVMP)
• EQUÀLITAT, Participació i Igualtat. Col·laboració
en matèria participació ciutadana, igualtat de
gènere, transparència pública i responsabilitat
social corporativa
• Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern
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• CEEI Castelló (Centre Europeu d’Empreses Innovadores)
• Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE)
• Federació d’Empreses Valencianes d’Economia
Social (FEVES)
• Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
• Programa d’Extensió Universitària (PEU-UJI)
• LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Especialment, la col·laboració i el suport rebut de
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament
Local (IIDL) de la Universitat Jaume I per a analitzar les necessitats formatives del territori i abordar les diferents estratègies d’ocupació és una
constant des de l’inici del projecte.
Línies estratègiques
9.1. Aproﬁtar el marc del Pacte Territorial de l’Alt
Palància per a participar en projectes europeus
amb l’objectiu d’accedir a fons de ﬁnançament
europeu per a desenvolupar projectes col·lectius
en el territori.
9.2. Establir un conveni de col·laboració amb la
Universitat Jaume I (UJI) per a convertir la Mancomunitat Alt Palància en Enclau-UJI amb l’objectiu
de facilitar i afavorir el progrés i desenvolupament
sociocultural de la comarca.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
10. INNOVACIÓ. Transversalitat de la innovació.
Empreses i connectivitat
En un entorn cada vegada més digitalitzat, la
transformació digital de les empreses ja és una
necessitat. La velocitat dels canvis s’ha accelerat
i les organitzacions han d’adaptar-s’hi per a no
perdre la quota de mercat. L’impacte de la indústria 4.0 portarà nombrosos canvis tant a escala
organitzacional com individual, i també afectarà
l’ocupació.
L’escenari post-COVID-19 ha accelerat la digitalització de les empreses, perquè s’han vist obligades a reinventar-se i a buscar noves oportunitats
de manera ràpida i intensa. Les noves tecnologies són una eina necessària per a pimes i autò196

noms, i més en una època de crisi com l’actual.
Davant de la previsible pèrdua de volum de negoci dels canals tradicionals, les empreses han
de ser multicanal i bolcar-se per a implementar
plataformes de comerç electrònic amb tots els
processos de suport necessaris. Això va lligat al
reforç de la infraestructura informàtica. Les empreses es veuen obligades a ajustar l’oferta a un
entorn en línia per a poder readaptar-la a la nova
situació, per la qual cosa s’ha de dotar el mercat
laboral amb perﬁls més preparats i actualitzats
per a fer front a la nova economia i a la revolució
digital, en particular a les necessitats derivades
dels processos de digitalització, robotització, informatització, centrant-se en perﬁls professionals que cobreixen des de la part més tecnològica ﬁns a les humanitats, perquè la transformació
digital no succeeix només quan l’empresa canvia
la tecnologia, sinó quan les persones canvien
comportaments i valors. Per això, a més d’apostar per la innovació amb component tecnològic
en el conjunt de territori, resulta fonamental incidir en iniciatives vinculades a una transformació
cultural i organitzativa en les organitzacions. I la
comunicació interna i la gestió del lideratge serà
determinant per a reorientar la situació socioeconòmica actual.
El món canvia constantment, s’eliminen fronteres i s’agiliten les comunicacions. L’empresa
no és aliena a la transformació i la manera de
fer negocis canvia cada dia. Connectivitat és la
paraula clau que resumeix el perquè de tots els
canvis. El repte s’amplia, i se centra en l’automatització de tasques i en la creació de connexions
directes amb clients, proveïdors i bancs.
La COVID-19 ha suposat un impacte en la manera
de comunicar-se i connectar-se amb el món. No
hi ha hagut un altre remei que superar les barreres físiques per a relacionar-nos amb el que ens
envolta. El mitjà en línia ha quedat validat, no sols
perquè ha respost quan la resta s’ha vist bloquejada, sinó perquè ha sigut la manera més fàcil de
connectar-se amb el món, de mantindre’s informat, de continuar treballant i d’estar proveït. El
teletreball ha aparegut com una nova manera de
treballar vàlida en molts casos. Les empreses han
hagut d’adaptar-se a marxes forçades per a garantir la seguretat dels treballadors i molts equips
ja disposen d’eines de connectivitat testades i les
persones s’han vist obligades a conciliar el treball
i la vida personal en el mateix espai. En els ambients laborals, s’han popularitzat les solucions
de videoconferència, amb Zoom i Microsoft Teams
com les guanyadores de la quarantena.

Les persones han demostrat la capacitat de fer
front a la situació i s’han adaptat a les noves maneres de comunicar-se per a poder continuar connectades també amb la família i les amistats, a través
de les videotelefonades, a més d’accedir al contingut multimèdia, practicar esport amb tutorials en
línia i jugar a jocs.
El desplegament de la ﬁbra òptica per quasi tots els
municipis de la comarca al llarg dels últims anys
té l’objectiu de dotar els municipis amb tecnologia
avançada. La majoria de les cases i els negocis de
la comarca ja disposen de connexió FTTH (Fiber To
The Home) d’alta velocitat i d’última generació. La
implantació de la connexió d’alta velocitat permet a
la ciutadania dels municipis de l’Alt Palància accedir
als serveis que només poden prestar-se mitjançant
xarxes d’última generació, accelera la inclusió digital i en potencia la incorporació a la societat de la
informació per a millorar la qualitat de vida. D’altra
banda, la xarxa modernitza la manera de treballar
de les empreses, facilita el desenvolupament quotidià a autònoms i pimes, presta serveis millors a la
ciutadania per a accedir a totes les possibilitats del
món digital i fa l’Administració més eﬁcient i àgil.
Una situació que ha propiciat la presentació de la
candidatura de l’Alt Palància al projecte europeu
«Smart Rural 21», que busca zones rurals per a
desenvolupar estratègies intel·ligents. L’Alt Palància es presenta com una comarca on s’habiliten les
noves tecnologies per a generar una revaloració del
medi ambient, una diversiﬁcació de les economies,
una mobilitat millor, més connectivitat i sobretot
més oportunitats per al territori. Així, a través del
projecte europeu l’Alt Palància ha sol·licitat formar
part de Smart Village Network, una xarxa oberta,
independent i de baix cap amunt de pobles de tota
Europa que tenen com a objectiu intercanviar punts
de vista i experiències sobre solucions intel·ligents
en resposta als desaﬁaments rurals. Context en el
qual, el projecte de la Mancomunitat se centra a
facilitar i impulsar una consciència col·lectiva per
la sostenibilitat a través de la implantació de comunitats energètiques locals en el marc del Pacte
Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local.

Línies estratègiques
10.1. Impuls a la transformació digital de les empreses de la comarca, especialment pel que fa a
gestió de comandes, solucions de pagament, estoc, xarxes socials, plataformes en línia de venda i
distribució de productes, nous canals de comunicació amb el client…
10.2. Intensiﬁcar la cooperació entre el Pacte Territorial de l’Alt Palància i els centres europeus
d’empreses innovadores (CEEI), especialment
amb el CEEI Castelló, i amb l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE) per a desenvolupar línies d’actuació dirigides a la creació, la
modernització i la internacionalització de les empreses de la zona.
10.3. Adequació de les ajudes públiques en matèria d’innovació a les especiﬁcitats del teixit empresarial local. Enfortiment de l’ecosistema local
d’innovació.
10.4. Foment de la innovació social i institucional.
Millora de les relacions i la comunicació entre les
institucions, la ciutadania, les entitats socials i les
empreses.
10.5. Connectivitat digital per a comercialitzar, per
a l’accés a la cultura i a l’educació, per a l’accés a
l’oci i entreteniment, per a agilitzar l’Administració
i afavorir les relacions entre les persones.
10.6. Potenciació del servei en línia d’orientació laboral tant per a atenció personalitzada com seminaris
web grupals basats en les plataformes digitals.
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ESTRATÈGIA PER A L’OCUPACIÓ A LA PLANA BAIXA
PROJECTES EXPERIMENTALS EMPACE/2019/16/12
María de los Desamparados Salvador Climent
Tècnica d’Empreses Consorci Gestor Pacte Territorial per la Plana Baixa.
Noelia Bellés Beltrán
Tècnica en estratègia d’ocupació. Consorci Gestor Pacte Territorial per la Plana Baixa.

1. MERCAT DE TREBALL A LA PLANA BAIXA
En l’actualitat, el mercat de treball dels municipis
que conformen el Consorci del Pacte territorial
per a l’ocupació de la Plana Baixa (Alfondeguilla,
Almenara, Xilxes, Eslida, Artana, la Llosa, Moncofa, Nules, la Vall d’Uixó i la Vilavella) representa el
8,22% del total d’actius a la província de Castelló i
vora l’1% del total autonòmic d’ocupats.
Si es fa una anàlisi en funció dels sectors productius predominants en el territori dels deu municipis consorciats (ﬁgura 1), es poden obtenir diverses conclusions:
CRISI COVID-19
L’estratègia d’ocupació és un document viu que
ha d’adaptar-se a les noves realitats. Fa un any,
l’estratègia no hauria inclòs cap comentari relatiu
a la crisi produïda per un virus. En les dates de
fer-se la nova Estratègia, s’evidencia necessari incloure escenaris propis de la ciència-ﬁcció com a
futuribles, sense perdre de vista que es tracta de
generar ocupació i prosperitat per a la ciutadania.
Partint d’una clara desacceleració de l’economia
entre els anys 2012 i 2014 i un posterior increment
en les aﬁliacions i consolidació del creixement a
partir de l’any 2017, la dada referida al segon trimestre del 2020 ja reﬂecteix una caiguda notable

en el nombre de persones aﬁliades a la Seguretat
Social. Mentre que al març de l’any 2019 es constatava que hi havia 12.466 persones registrades
com a demandants d’ocupació a la Plana Baixa,
nombre que augmenta ﬁns a les 13.023 al març
del 2020.
En la taula següent es pot observar en color blau,
o primera columna, els valors de l’any 2019, i en
roig, o segona columna, els valors de l’any 2020,
tots dos relatius al nombre d’aﬁliats a la Seguretat
Social en el segon trimestre. La taula indica les
dades obtingudes de cada municipi.
S’observa una disminució clara dels aﬁliats a la
Seguretat Social en el segon trimestre de l’any
2020 enfront de les dades del mateix període del
2019; és a dir, la pandèmia ha generat una disminució de l’aﬁliació dels treballadors en nou dels
deu municipis del Pacte.
S’hi aﬁg l’alt nombre de treballadors en situació
d’expedient de regulació d’ocupació temporal, d’ara
en avant ERTO, que s’han generat des del 16 de
març del 2020. Del total de 221.320 aﬁliats a la Seguretat Social en el segon trimestre del 2020 a la
província de Castelló, hi havia 42.870 empleats que
estaven, a principis de juny del 2020, afectats pels
7.821 ERTO sol·licitats en sòl provincial des que
s’iniciara la crisi pel coronavirus. És a dir, vora un
20% dels aﬁliats a la Seguretat Social es troba en
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Figura 1: Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

ERTO provocat per la pandèmia, i se’n pot presumir
la mateixa proporció per a tots els municipis.
DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Partint de les dades referides a les aﬁliacions a la
Seguretat Social segons secció d’activitat en els
deu municipis del Pacte, els resultats indiquen el
predomini del sector de la indústria manufacturera, seguit del comerç i de l’agricultura. Sectors
clau econòmics ja identiﬁcats des del diagnòstic
del Pacte fet l’any 2017, i es poden destacar les
característiques següents:
• Indústria: àmbit en el qual s’ha de parar atenció a la indústria ceràmica, atés que són de gran
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capacitat de contractació de treballadors, generen
el 10% del volum d’ocupació del territori del Pacte. Són empreses mitjanes, que poden exercir de
tracció per a altres empreses. La resta d’empreses solen ser microempreses.
• Comerç: ja en el 2017 s’havia evidenciat la destrucció clara de comerç local. Amb la situació
present, s’ha evidenciat encara més la necessitat
urgent de fomentar la introducció del comerç local en el sector digital. Han d’estar en internet, ser
visibles i oferir canals de venda digitals per a salvar-se de l’irresistible procés que han importat les
grans plataformes de venda importades.
• Agricultura: caracteritzada per explotacions

Figura 2: Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

xicotetes, de poc més de dos hectàrees i mitja
cada una. Gran predomini del sector citrícola, amb
una presència del cultiu d’hortalisses, com és el
meló de tot l’any, l’encisam i la tomaca. Encara que
tradicionalment ha sigut el cultiu de la taronja el
que representava un pes més gran en l’agricultura
del territori, el declivi experimentat en els darrers
anys ha propiciat que els agricultors opten per
abandonar les terres o transformar els cultius en
altres amb un valor de mercat que els permeta
rendibilitzar la faena.
Els segueixen de prop la construcció, que no veu
les xifres d’ocupats anteriors a la crisi, però que pot
tindre un paper important en la creació de llocs de
treball i l’hostaleria, fortament lligada al turisme
que s’ha de convertir en la gran aposta que permeta una major implicació per a renovar i mantindre
instal·lacions turístiques i acollir noves iniciatives.
Pel que fa al transport, resulta necessari tindre’l en
compte, ja que el sector logístic presenta, en diferents anàlisis, molt bones perspectives.
2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Des del punt de vista del Pacte es fa necessari
treballar diversos eixos de manera coordinada, i
especialment, apostar per la transversalització de
certes accions per a aconseguir millores tant en
l’ocupabilitat com en l’oferta laboral.
Actualment, ens trobem amb la necessitat imperiosa d’apostar per millorar les capacitats dels

treballadors de cara a una inserció més bona, i
potenciar certes activitats econòmiques que implicarien una oferta laboral més important.
Des del Pacte s’assenyalen quatre objectius que
s’han d’assumir com a propis:
a) Millora de l’ocupabilitat, adaptant la formació
a les necessitats de l’empresa
b) Coordinació de l’activitat turística, acostant la
costa i l’interior del territori del Pacte
c) Afavorir l’emprenedoria
d) Fer costat al sector agroalimentari
Mitjançant els quatre objectius, es desenvolupen de
manera transversal els enfocaments d’inclusivitat,
de perspectiva de gènere i sostenibilitat. Enfocaments que, junt amb les accions per a dinamitzar
l’economia del territori que es proposen a continuació, han de generar un impacte positiu tant en la
societat com en l’entorn, i aconseguir així la inclusió
dels diferents col·lectius socials desfavorits.
A\ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral.
L’estratègia d’ocupació de la Plana Baixa es constitueix com un document que té com a objectiu fonamental determinar les polítiques actives d’ocupació que més bé contribuïsquen a incrementar
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l’ocupabilitat de les persones de la regió que es
troben en situació de desocupació, així com a fomentar la contractació estable i de qualitat, i impulsar l’activitat emprenedora.

ment als emprenedors.

Línies estratègiques

• Treballar de manera coordinada amb organitzacions que impulsen i assessoren cooperatives.

1.1. Agència d’ocupació virtual. Una aposta important passa per la creació d’una agència virtual
d’ocupació per als municipis consorciats. Aproﬁtant que hi ha dos agències de col·locació situades
a Nules i a la Vall d’Uixó, es pretén crear una agència virtual a través de xarxes socials professionals
(Linkedin) que uniﬁque la informació que faciliten
per a canalitzar-la i acostar-la a les persones que
es troben en situació de desocupació.
1.2. Autoocupació. Afavorir la creació d’autoocupació, amb opció a les diverses formes, pot potenciar la dinamització de l’economia i apuntar cap a
models d’economia circular. El Consorci del Pacte
territorial per a l’ocupació de la Plana Baixa s’inclina per donar suport a la cultura de l’emprenedoria, el talent, la innovació i la posada en marxa
de nous negocis, així com consolidar i fer créixer
els que hi ha. Així, amb l’objectiu de facilitar el
traspàs de negocis, s’ha iniciat el procediment per
a l’adhesió del Pacte al Pla de Suport a la Transmissió d’Empreses, una iniciativa del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Direcció General d’Indústria i de la Pime (DGIPYME).
1.3. Economia social. Encara que la tradició cooperativista a la província de Castelló ve de lluny,
fonamentalment pel que fa al sector agroalimentari, és un tipus d’entitat que continua avançant i
es reivindica amb força com una resposta ètica
davant de l’escenari que va deixar la recessió econòmica. Una altra de les bondats del cooperativisme és que es caracteritza per estar molt més
ben posicionat en igualtat de gènere i pel major
repartiment de l’ocupació entre edats. El 47% de
cooperativistes són dones, el 31% té menys de 40
anys i el 21% són empleats estrangers. Per això
s’ha de treballar molt coordinadament amb organitzacions com FEVECTA (Federació Valenciana
d’Empreses Cooperatives de Treball Associat) que
impulsen la creació de cooperatives i assessoren.
Propostes:
• Desenvolupament d’una agència d’ocupació virtual per a fer més accessible la informació a les
persones desocupades.
• Implementar un mecanisme de suport i segui204

• Servir de punt d’atenció a la Plana Baixa del Pla
de Suport a la Transmissió d’Empreses.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Qualitat de l’ocupació i
millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra.
Fomentar la contractació, especialment, la de
caràcter indeﬁnit, i reforçar així l’estabilitat del
mercat laboral de la Plana Baixa, és un altre dels
eixos entorn dels quals es vertebra la present estratègia. Per això, el document inclou diferents
mesures dirigides a estimular la contractació mitjançant la formació de les persones demandants
d’ocupació, així com mesures orientades a impulsar polítiques de contractació i de gestió de recursos humans responsables, en les quals qüestions
com la conciliació personal, familiar i laboral, la
igualtat entre homes i dones, l’estabilitat en l’ocupació o la incorporació a les plantilles de persones
amb diferents capacitats, siguen una constant.
Línies estratègiques
2.1. Millora de la formació. Amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels treballadors de la
zona amb garanties d’eﬁcàcia i eﬁciència, lliure de
desigualtats, d’acord amb el perﬁl socioprofessional de la població activa a la regió i a les demandes del sector empresarial. Es pretén impulsar el
coneixement i l’experiència a través de la formació associada a la contractació, la pràctica empresarial i la millora dels serveis d’intermediació
laboral per a optimitzar la correspondència entre
oferta i demanda a través de la modernització de
les infraestructures i mètodes de treball.
2.2. Promoció de l’associacionisme. És fonamental posar en valor el foment de l’associacionisme entre les empreses dels municipis consorciats, de manera que s’hi puga crear una xarxa de
sinergies, ja siga pel que fa a vendes, producció
i/o inversió. A causa de la crisi que travessa el
país, és important crear una estratègia de negoci amb la qual les empreses traguen el màxim
partit de tot el que tenen a l’abast amb l’objectiu
d’obtindre el beneﬁci més gran a canvi del mateix
cost o d’un cost més baix.
Propostes:
• Identiﬁcar les necessitats de formació d’acord

amb les demandes del mercat laboral

Línies estratègiques

• Formació de qualitat que promoga la contractació indeﬁnida

3.1. Persones desocupades de llarga durada: El
segment de persones desocupades de llarga durada són les que fa més de dotze mesos que estan
en situació de desocupació. La implementació de
mesures destinades a millorar-ne l’ocupabilitat i
competències professionals i actualitzar-ne els
coneixements i destreses són una prioritat. Per
això, s’han previst les propostes següents en diferents àmbits per a afavorir la integració i evitar
situacions d’allargament excessiu de la situació
de desocupació.

• Impulsar la creació d’associacions entre empresaris i professionals
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les
persones, inclusió social de col·lectius
desfavorits.
Un dels objectius de l’Estratègia és posar en
marxa les actuacions necessàries per a afrontar
les principals debilitats del mercat laboral en el
territori que conforma l’acord de la Plana Baixa i donar oportunitats a les persones que, per
les seues circumstàncies especials, tenen més
diﬁcultats d’accés a l’ocupació. Unes debilitats,
moltes de les quals, són fruit de l’evolució que ha
experimentat el mercat de treball en un context
de dura crisi econòmica.
La inclusió dels col·lectius desfavorits implica la
lluita contra la pobresa i disminuir-ne les taxes és
una prioritat. Uns col·lectius, clarament afectats
pels vaivens de l’economia, que han d’aconseguir
una resiliència més gran, perquè és dels primers
que són expulsats del mercat laboral, per això,
aconseguir oferir-los formacions i capacitacions
que els apoderen és una de les claus.
Ara bé, l’objectiu demana un treball més coordinat
amb l’àrea de Serveis Socials dels municipis del
Pacte, i amb organitzacions socials. Els agents socials com Creu Roja i Càritas que hi treballen a través de diferents accions fan falta per a organitzar
una bona atenció i seguiment, per això la urgència
de crear una mesa de diàleg amb els actors esmentats on es treballe conjuntament i de la qual
es deriven serveis coordinats.
A més, ha de suposar un exemple clar d’ocupabilitat de la persona, dotant-la de les eines que
demanen les empreses.
Per això, s’estableixen com a mesures bàsiques
aplicables als col·lectius desfavorits:
• Treballar amb habilitats per a la integració dels
col·lectius més desfavorits
• Potenciar l’apoderament de les persones en risc
d’exclusió
• Coordinació entre els agents socials

Propostes:
• Identiﬁcació de les necessitats de formació de les
persones desocupades
• Col·laboració amb autoescoles
• Identiﬁcació de vetes de mercat per a persones
desocupades amb baixa qualiﬁcació en el territori
del Pacte. Per exemple: reforestació, medi ambient,
atenció sociosanitària, etc.
• Formació a través dels tècnics d’Ocupació i
Desenvolupament Local dels diferents municipis
consorciats, de LABORA, dels sindicats CCOO i UGT
i organitzacions socials
3.2. Joves. Els joves menors de 25 anys, la taxa
d’atur dels quals se situa en l’11,98% en els municipis consorciats, i que en el cas d’estendre’s al
territori de la Plana Baixa representen un 14% del
total dels parats registrats, és un dels col·lectius
als quals cal oferir noves oportunitats per a aproﬁtar-ne les capacitats i el talent.
La coordinació amb els centres del LABORA i de
la Conselleria d’Educació es fa necessària per a
cobrir les necessitats que demanen les empreses
i oferir una formació adequada i capacitadora a
un mercat laboral evolutiu. Una acció que s’ha de
basar en un treball continu d’escolta a la patronal laboral, a les associacions d’empresaris, per
a identiﬁcar les noves necessitats de formació i,
posteriorment, desenvolupar les accions formatives que demanen les empreses. Es fa necessari
tindre el focus posat en el mercat laboral, en les
demandes de personal que tenen les empreses.
N’és un exemple fer una observació de les ofertes de treball que s’ofereixen en diferents pàgines
web, no sols en la de LABORA. Per això cal analitzar les demandes de qualiﬁcació i comprovar si hi
ha oferta formativa a l’entorn del Pacte, així com
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escoltar directament els empresaris, preguntar
quines necessitats de qualiﬁcació tenen.
Propostes:
• Millora de l’ocupabilitat dels joves mitjançant la
capacitació a través de formacions adequades al
mercat de treball, i mitjançant la capacitació en
adquisició de competències transversals, per a la
cerca d’ocupació.
• Coordinació activa entre els ocupadors i les institucions governamentals o privades és molt convenient, amb la ﬁnalitat de ﬁxar un pla d’estudis de
formació professional equilibrat.
• Desenvolupament de tallers d’ocupació i de foment de la formació.
• Presentació de casos d’èxit.
• Col·laboració amb els casals de joventut dels
municipis consorciats que en tenen i suport en els
que no en tenen.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació
del sistema de formació local.
No n’hi ha prou de saber utilitzar unes eines, sinó
s’han de saber posar en valor i oferir-les en el
mercat laboral. Per això, es fa imprescindible una
aposta per formació i capacitació, adaptada a les
demandes de les ofertes laborals i de les orientacions del mercat laboral.
A més, a l’hora d’oferir la formació, no s’ha de
tindre en compte només les demandes de les
empreses situades en el territori del Pacte, sinó
parar atenció a altres empreses que, estant fora,
tenen una gran capacitat de generar ocupació i
demanar mà d’obra, especialment, en l’eix d’empreses de la ceràmica i relacionades. Encara que
en el Pacte hi ha algunes empreses de grandària mitjana situades a Nules principalment, l’eix
fort se situa a pocs quilòmetres, com és Vila-real,
Onda, l’Alcora i la contornada. El motor principal
de l’àrea funcional de Castelló són les grans concentracions esmentades. Ara bé, tampoc es pot
oblidar l’àrea funcional de treball que implica la
Vall del Palància, situada al costat del Pacte i que
pot oferir oportunitats laborals amb un sector
metal·lúrgic fort.
Línies estratègiques
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4.1. Formació a la carta. Es tracta d’un programa pilot de la mà de LABORA que, en col·laboració amb l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat Jaume I, que ha
d’identiﬁcar les necessitats de formació de les
empreses que participen en l’estudi de l’estratègia. L’objectiu és orientar les empreses i dissenyar
una proposta de formació ajustada als perﬁls i necessitats especíﬁques. El projecte permet una actualització permanent de l’oferta i els continguts
com a resposta a la demanda dels ocupadors. Els
cursos els fan professionals de les empreses o les
institucions que han demanat l’oferta formativa i
els coordinen els docents universitaris.
4.2. Formació professional dual. Entesa com un
sistema pel qual les autoritats educatives tenen
la responsabilitat de proporcionar i certiﬁcar la
part de formació professional, mentre que les empreses ofereixen formació en el lloc de treball. Un
dels avantatges és que ofereix una alternativa més
pràctica als joves que poden tenir diﬁcultats per a
completar la via acadèmica, i pot contribuir així a
reduir les taxes d’abandó escolar.
Propostes:
• Oferir una formació que responga a les demandes del teixit empresarial.
• Fomentar la qualitat de la formació mitjançant la
formació en el lloc de treball.
• Diàleg amb les empreses.
• Elaborar un seguiment de proximitat amb persones formades per a avaluar-ne el punt de partida i
la inclusió en el mercat laboral.
• Generar formació curricular, posant l’accent en
formacions molt necessàries i poc oferides, com és
la utilització de les noves tecnologies per a la cerca de faena, ensenyar a buscar ocupació, formació
d’aptituds per a la cerca d’ocupació.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Consolidació del model productiu de sectors existents i el suport a
noves activitats especialment de més valor afegit, en el context del desenvolupament local.
És també objectiu de la present estratègia consolidar el model productiu mitjançant l’impuls de
sectors existents i el suport a noves activitats especialment de més valor afegit, en el conjunt del
desenvolupament local.

Es destaquen els sectors anteriorment deﬁnits
com a clau en el territori que conforma el Consorci del pacte territorial per a l’ocupació de la Plana
Baixa, així com els altres l’estudi dels quals és especialment convenient analitzar per la importància especial o per no reﬂectir-se en dades objectives encara que sí de manera informal.
Línies estratègiques
5.1. Indústria. L’existència de diverses empreses
en el territori, moltes amb una grandària de microempresa, ofereix la possibilitat que es puga començar des de zero, en una cosa tan bàsica com
dinamitzar associacions de polígons per a poder
interactuar-hi. Ara bé, com hem indicat, ens trobem
que un xicotet nombre d’empreses són les que
fan dinamització, atés que arrosseguen el 10% de
l’ocupació del Pacte.
Un treball que ha d’anar de la mà de sindicats que
doten de coneixement i de millores en el treball
continu amb empreses, amb la ﬁnalitat de millorar la qualitat del treball. Per això, s’ha de treballar
fomentant el diàleg social que permeta elaborar
una estratègia amb polítiques de desenvolupament econòmic i de model productiu que coadjuve
a enfortir el creixement econòmic, generar ocupació, reequilibrar el territori i donar una protecció
social més gran a la ciutadania.

5.2. Turisme. Dins del model productiu, el sector
turístic té el seu propi Pla de Governança i Dinamització Turística, amb el suport de Turisme CV i
el Patronat de Turisme de la Diputació de Castelló.
El sector, sent important en el territori del Pacte,
pot potenciar-se encara més, generant ﬂuxos de
dinamització de la zona, amb la desestacionalització del turisme de costa i d’interior. Igual que
el sector vitivinícola ha sabut atraure un turisme
gastronòmic, el sector de l’oli i citrícola també té
molt a fer.
No obstant això, des del sector de l’hostaleria és
recurrent la queixa de no trobar personal qualiﬁcat per a contractar, per la qual cosa al ﬁnal recorren a la pràctica de la formació en el mateix centre
de treball.
El sector turístic el marca l’estacionalitat i l’economia submergida. Una de les propostes passa per
la major implicació dels sindicats en el sector per
a dotar de més eines els treballadors. Correspon
als sindicats i treballadors fer un treball més collaboratiu, de manera que es potencien els mecanismes per a combatre l’economia irregular i la
contractació fraudulenta, amb una atenció especial en els sectors i col·lectius de més incidència,
fet que possibilita crear ocupació segura, evitar la
competència deslleial i garantir els drets dels treballadors.

Un element que s’observa necessari de cara a
millorar l’ocupabilitat en les empreses és l’ús
d’idiomes, però no sols l’ús de l’anglés comercial,
sinó d’altres llengües europees. Concretament, a
la província de Castelló resulta també interessant
conéixer rus o romanés.

Propostes:

La majoria d’ofertes de treball relacionades amb
això són de taulelleres que operen amb mercats
de l’Est. Tot i que encara són minoritàries, perquè
els idiomes més demanats continuen sent l’anglés i, en menor mesura, l’alemany o el francés,
l’obertura dels països de l’Est propicia noves oportunitats laborals.

• Identiﬁcar les necessitats de formació que demana el sector empresarial.

• Apostar per un turisme integrador entre interior
i costa.
• Posar en valor recursos propis del nostre territori.

• Treball col·laboratiu entre Turisme GVA i el Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
• Iniciar el procés de distinció com a destinació turística intel·ligent.

Propostes:
• Dinamitzar associacions de polígons
• Cooperació amb sindicats i foment del diàleg
socials.
• Formació en idiomes especíﬁcament requerits en
el sector.

5.3. Agricultura. El desenvolupament del sector
agrícola passa per tindre més formació i noves
iniciatives emprenedores que amplien la varietat
de cultius i la durada de les campanyes i permeten crear més valor afegit a través del procés de
producció i comercialització. S’hi aﬁg la demanda
de nous productes i la immediata actualització a
altres cultius que trenquen el predomini del sector citrícola.
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El sector agrari pateix un crisi eterna, però es veuen
indicis de recuperació, amb la introducció de nous
cultius. Uns models que són una nova aposta per
la producció i comercialització del producte agrícola d’una altra manera, diferent a la tradicional. La
diversiﬁcació del cultiu junt amb el valor afegit de
la producció ecològica crea un producte diferenciador, susceptible de ser comercialitzat amb una
periodicitat que pal·lie el caràcter temporal i cíclic
del sector citrícola.

allotjament i restauració de la zona, evidenciant que
es pot innovar i, per tant, dinamitzar l’economia.
Propostes:
• Identiﬁcació de les necessitats de formació.
• Aposta pel desenvolupament de noves formes de
producció i comercialització.
• Impuls d’un obrador comunitari.

Des del Pacte s’ha d’apostar per l’obrador comunitari que pot permetre potenciar nous productes
agrícoles, diversiﬁcant la producció, per tant la comercialització, i, per tant, noves iniciatives emprenedores per al sector agrícola. En podem trobar
exemples en iniciatives com Naranjas del Carmen
que vincula la producció a l’«apadrinament» perquè el consumidor estiga més vinculat amb la producció, la marca i l’origen territorial del producte.
Un obrador comunitari permetrà la transformació
dels productes agrícoles en productes llestos per
a la venda directa i transformats oferint un tipus
de producte més assequible per al consumidor ﬁnal, cosa que permet que la transformació caiga
en mans dels agricultors o de l’entorn immediat.
Així es permetrà també obrir nous mercats, ateses les noves possibilitats que poden haver-hi i
potenciar productes que ﬁns ara estaven en desús, i es tornen a potenciar.
Una aposta important passa pel sector de l’agricultura ecològica. Implementant projectes com el
parc agroecològic d’Eslida, es pretén aconseguir
l’acostament del nou sistema de cultiu a la població, de manera que servisca de llavor per a fer del
sector, sobretot entre el col·lectiu més jove, una
forma d’ocupació sostenible i rendible i que, al
seu torn, evite l’èxode rural. Per això la formació
és imprescindible.
Gràcies a la forta aposta que han fet entitats com
l’Institut de Secundària i Formació Professional de
Nules, amb la titulació de formació professional en
Producció Agroecològica, s’evidencia el convenciment de certes administracions públiques cap al
nou model productiu, i com moltes de les accions
formatives que ﬁns ara ha dut a terme el Pacte en
eixa direcció han tingut un gran acolliment.
S’hi suma que models com les rutes gastroturístiques
(vegeu la viticultura) han tingut una gran estrebada i
continuen tenint una gran demanda. Models de producció i comercialització que potencien les empreses
turístiques que es basen en la qualitat dels productes
i les experiències de consum, comerç i fruïció dels
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• Coordinació amb les cooperatives d’agricultors
del territori, i de les comunitats de regants.
• Estímul de l’agricultura ecològica.
• Relacionar l’agricultura amb el turisme i amb la
gastronomia per a diversiﬁcar l’economia.
• Promoció dels bancs de terra per a mantindre
l’agricultura.
• Informació sobre ajudes per a iniciar l’activitat o
la modernitzar les explotacions.
5.4. Comerç: Noves maneres de treballar han
sorgit amb la pandèmia, evidenciant que el sector
serveis, en concret el comercial, s’ha d’adaptar a
un present molt digitalitzat, on ﬁns ara ha aguaitat tímidament. Atés que la majoria ja té les eines
necessàries (telèfons intel·ligents, tauletes, ordinadors, etc.), un dels desaﬁaments principals és
dotar de coneixement un sector caracteritzat per
alçar la persiana i vendre.
Situacions com les viscudes posen en relleu que la
introducció en el món digital és fonamental per a
acostar-se a la clientela, i potenciar el comerç local. Visibilitzar i donar a conéixer la varietat del comerç local és fonamental per a potenciar-lo i per
a reactivar-lo. La innovació en l’ocupació demana
capacitació de la mà d’obra en el maneig d’eines
que poden facilitar-los l’ocupabilitat i la millora en
habilitats sobre les noves tecnologies.
Propostes:
• Formació en capacitació en el maneig de plataformes de venda i promoció en línia.
• Foment de la cultura emprenedora.
• Suport a la cerca de ﬁnançament.
5.5. Sector sociosanitari. Cal destacar l’ocupació

en el sector sociosanitari i de cura a les persones
majors. Encara que no es reﬂectisca en xifres oﬁcials per tractar-se d’un dels sectors que acumula
més economia submergida, és una àrea de gran
importància dins del territori del Pacte.
Atés l’envelliment de la població, és un dels sectors en auge. Potenciar accions que puguen posar
en valor un servei tan necessari i potenciar formes que permeten canalitzar serveis que s’han
prestat sense el compliment de la normativa laboral, i que sol afectar col·lectius en risc d’exclusió
social (dones, immigrants, etc.).
Per això, fer campanyes de la mà de plataformes socials, com són les ONG de l’entorn, així
com potenciar la creació d’empreses de caràcter sociosanitari i la formació especialitzada en l’àmbit són clau per a poder aconseguir
l’ocupabilitat i la visibilitat del sector laboral.
Propostes:
• Formació en atenció sociosanitària mitjançant
cursos i certiﬁcats de professionalitat.
• Fomentar la inclusió en els centres d’educació superior de cicles de formació professional en l’àrea.
• Fer campanyes de la mà de plataformes socials.
• Potenciar la creació d’empreses de caràcter sociosanitari.
• Més col·laboració amb sindicats de cara a la
conscienciació relativa a l’ocupabilitat.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Principi de
transversalitat de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones
Els criteris d’igualtat de gènere es troben també
molt presents en la planiﬁcació de polítiques actives per a l’ocupació. Amb la ﬁnalitat d’afavorir
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en
l’accés a l’ocupació, es considera la població femenina com a col·lectiu amb diﬁcultats especials
d’inserció laboral, prioritari en l’accés a la formació i als incentius a la contractació. Així mateix,
s’estima important atendre situacions crítiques,
com la demanda laboral de les dones víctimes de
violència de gènere.
Una igualtat que necessita ser transversal en les
accions que s’executen, no com a objectiu en si
mateix, sinó com a eina transversal a l’actuació

que es duga a terme. Atesa la naturalesa supramunicipal, el Pacte ha d’encarregar-se d’alinear
objectius i accions entre els diferents consistoris,
ja que el mercat laboral del Pacte presenta una
considerable mobilitat intermunicipal. Així s’evita
que les actuacions afecten només una part de la
població femenina del territori.
Encara que bona part de les línies estratègiques
ressenyades ﬁns ara en el present document ja
presenten un vessant de suport a la igualtat efectiva entre homes i dones, per la qual cosa s’evita
repetir-les ací, sí que es considera oportú establir
propostes especíﬁques que servisquen com a instrument per a aconseguir la igualtat.
Propostes:
• Reduir la temporalitat en la contractació de les
dones, i la bretxa salarial.
• Possibilitar la corresponsabilitat en la conciliació
de la vida laboral, personal i familiar.
• Impartir tallers de formació o xarrades dirigides
a educar en igualtat.
• Buscar vetes de mercat per al col·lectiu.
• Formació en els llocs on hi haja un major èxit
d’ocupabilitat.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 7. Millora de les
infraestructures, equipaments i serveis públics.
Encara que l’objectiu se situa en bona part fora
de les competències i capacitats del Pacte, és
necessari assenyalar que la millora de certes infraestructures constitueix un element clau per a
millorar la competitivitat i l’atractiu econòmic del
territori del Pacte.
Xicotetes innovacions que introduïsquen les administracions públiques poden generar canvis en els
hàbits personals que redunden en el beneﬁci de la
societat i dinamitzen encara més l’economia.
Línies estratègiques
7.1. Millora de la infraestructura de serveis d’internet d’alta velocitat. Es considera com molt
important la necessitat de millorar les telecomunicacions: per a entrar en l’era de la digitalització
i el teletreball fa falta una dotació d’infraestructures més gran. Si bé és cert que les actuacions necessàries escapen de les competències del Pacte,
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l’estratègia es pot dirigir a oferir informació sobre
subvencions o ajudes per a l’adquisició d’equips,
així com a formar en l’ús de les noves tecnologies
fomentant-ne la implantació.
7.2. Ús de mitjans electrònics en les relacions
amb les Administracions Públiques. No tota la
ciutadania sap ni pot relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, ja siga per falta d’eines o de coneixements.
Així, per a evitar la bretxa digital entre qui sap
utilitzar les noves tecnologies per a fer gestions
i qui no sap, s’ha de treballar encaridament en
l’alfabetització digital dita, mitjançant la formació
per a obtindre i utilitzar els mitjans d’identiﬁcació
i signatura electrònica, la posada a la disposició
dels canals d’accés que siguen necessaris i l’assistència en l’ús dels mitjans.
7.3. Potenciar mitjans de transport sostenible.
S’evidencia que entre els municipis del Pacte la
mobilitat depén fonamentalment de mitjans de
transport privats i contaminants, mentre que altres alternatives com les bicicletes tenen l’ús (i les
possibilitats d’expansió) molt limitat per la falta
d’infraestructures adequades. Això és important
per implantar les metes dels ODS (objectius de
desenvolupament sostenible), que han d’assolir una emissió de CO2 més baixa, i per a generar
mitjans de transport alternatiu. Per a poder desplaçar-se entre municipis fa falta un vehicle particular, la qual cosa implica un cost alt tant per
al propietari com per a les administracions públiques, mentre que una xarxa de transport alternatiu (per exemple, de carril bici) podria permetre
el transport de persones d’una manera molt més
sostenible, beneﬁciosa per a la salut i també econòmicament més assequible, fet que permetria, a
més, descongestionar els accessos a les urbs i als
polígons industrials.
Això es relaciona també amb l’aposta pel Pla de
Governança i Dinamització Turística, el qual implica una millora de les rutes cicloturistes (ja que
s’ha evidenciat que hi ha una alta demanda de
transport sostenible com la bicicleta entre els turistes, per a enllaçar els municipis i els diferents
punts d’interés i unir-los a la Senda Blava Europea
que discorre per la costa).
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Atés que la coordinació i la complementació entre els actors del territori és urgent i necessària,
una de les claus de l’estratègia d’ocupació ha de
passar per col·laborar entre tots els agents del
sector laboral. Per això, s’ha de potenciar la participació dels agents de desenvolupament local
municipals, i evitar la centralització dels projectes i fer actuacions especíﬁques segons les necessitats de cada municipi.
Línies estratègiques
8.1. Espais de treball compartits. L’existència
d’organitzacions com el Pacte afavoreix la cooperació interna entre els municipis. Els ajuntaments del Pacte poden aproﬁtar la institució per
a potenciar els recursos propis i millorar l’atenció,
especialment quan es tracta d’orientar en el mercat laboral persones amb poques opcions. De la
mateixa manera, espais d’intercanvi com els que
organitza el Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló (CEEI) o la Diputació es fan molt
necessaris per a ampliar les experiències i els
coneixements dels tècnics del Pacte i dels ajuntaments, potenciant espais de treball compartits
dins del mateix pacte.
8.2. Observatori de Mercat i Mesa de Coordinació. Emparant-se en la implementació de noves
tecnologies es pot arribar a aconseguir una difusió
més bona i més àmplia de les oportunitats laborals, de la instrucció i capacitació de les persones.
L’Observatori del Mercat d’Ocupació, junt amb una
Mesa de Coordinació són dos eines que el Pacte
ha d’implementar tan prompte com siga possible
per a poder tirar avant les necessitats de col·laboració intermunicipals. A més, els projectes han de
portar aparellat un seguiment de les accions que
tinguen una repercussió directa; especialment en
els moments actuals de crisi sanitària i econòmica que s’uneixen a les ja preexistents necessitats
d’ocupació en el territori.
Propostes:
• Establir espais de treball compartits dins del mateix pacte.
• Potenciar els recursos propis.

B\ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB LES XARXES TERRITORIALS

• Aproﬁtar els recursos que ofereixen les noves
tecnologies.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura territorial
i xarxes internes.

• Implementar l’Observatori del Mercat d’Ocupació
i una Mesa de Coordinació.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. Xarxes territorials
externes i col·laboracions.
En principi, es considera que no hi ha col·laboració
global, entre altres coses, perquè els pactes no van
més enllà de les relacions purament formals amb
altres entitats i l’àrea funcional de Castelló no existeix com a tal de cara a ser un interlocutor propi i
que puga englobar els pactes que hi ha inclosos.
Conseqüentment, cal apostar per la col·laboració
externa amb la ﬁnalitat de posar en marxa les accions que facen falta per a facilitar la promoció de
l’economia social i el foment de l’ocupació en els
municipis consorciats. Tant la cooperació intrapacte, com la cooperació externa implica apostar per
generar aliances i sinergies, i compartir saber fer;
tot això ha de redundar en el beneﬁci de tots.
És fonamental apostar per fer intercanvi de bones
pràctiques amb agents que implementen accions;
especialment quan es refereix a potenciar l’ocupació, atés que compartint experiències es poden
posar en pràctica dinàmiques noves que aporten
més i diferents resultats que els obtinguts ﬁns ara.
Línies estratègiques
9.1. Centres educatius. Des del mateix Pacte es
manté contacte amb l’Institut de Desenvolupament Local (IDL) de la Universitat Jaume I (UJI),
però s’ha d’aprofundir més en la col·laboració,
atés que la Jaume I és una institució prestigiosa
amb molts professionals qualiﬁcats, amb ganes
de fer i generar innovació en el territori.
9.2. Organitzacions professionals. Un altre
exemple de col·laboració que hi ha és el conveni
fet enguany amb l’Organització Sèniors Espanyols
per la Cooperació Tècnica (SECOT), una associació
de professionals d’alta direcció, retirats, que de
manera altruista aporten el seu saber fer per a
qui té un projecte puga testar-lo, bé abans de llançar-lo, bé quan veu que necessita canvis perquè
siga un projecte que genere beneﬁcis, i no pèrdues i maldecaps.
9.3. Sindicats. Hi ha d’haver una major visualització de la patronal i la participació dels sindicats
en meses de treball i comissions permanents, de
manera que s’aconseguisca millorar el diàleg social, sobretot pel que fa a l’ocupació en els sectors
clau del territori.
9.4. Xarxes. S’ha de participar en xarxes, com és
el cas del turisme, on es participa en la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents, tant a escala auto-

nòmica com estatal. Una participació que pot generar
més enriquiment d’experiències, contactes, saber fer
i potenciar els nostres recursos com a àrea.
9.5. Esdeveniments. Per això el Pacte ha d’estar
obert a participar en esdeveniments, accions i fòrums de diversa índole, per a potenciar les possibilitats que hi ha, no sols per a la població, bé per
sectors, com va ser el Fòrum Labora fet la tardor
passada, sinó també per a tècnics i tècniques de
la institució, i dels ajuntaments que el componen.
Propostes:
• Mejora de las relaciones entre los pactos con
otras entidades y el Área Funcional de Castelló
• Profundizar en la colaboración con universidades, organizaciones profesionales y sindicatos
• Mayor participación en redes, eventos, acciones y foros
• Apostar por el intercambio de buenas prácticas
con otros agentes
C\ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. Transversalitat de la
innovació
A mesura que la globalització econòmica s’ha desenvolupat, la innovació s’ha convertit en la millor
aliada de les empreses, ja que gràcies a la innovació s’obté més valor afegit en la producció. Noves
tecnologies que poden generar una millor i major
eﬁciència en la utilització de recursos impliquen
menys costos productius, millor aproﬁtament i
més productivitat.
Línies estratègiques
10.1. Serveis d’orientació en línia, noves tecnologies de la informació. En l’era de la comunicació, la informació és poder. I una de les demandes
més evidents és saber, transformar dades que
poden permetre noves oportunitats i necessitats. Però això s’ha de combinar amb la dotació
de noves infraestructures com la connexió de ﬁbra òptica per als polígons industrials, que és una
demanda empresarial insistent. S’hi uneix l’evidència clara que la telematització de molts llocs
de treball, de reunions, de formacions, posa sobre
la taula la necessitat d’ampliar la digitalització del
nostre entorn.
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Una nova situació de crisi que patim que ha permés identiﬁcar la necessitat (cada vegada més
gran) de moure’s amb solvència en entorns digitals. Els sectors més tradicionals han de ser capaços de posar ﬁ a la bretxa digital per a continuar
treballant, acostant-se al públic, oferint béns i serveis no sols físicament, sinó també en un entorn
digital. En són exemple les plataformes de venda en línia, que molts comerços locals han hagut
d’implementar precipitadament per a sobreviure.
La digitalització és una assignatura pendent en
els processos productius, tant en el sector privat
com en l’administració pública.
10.2. Formació i qualiﬁcació destinada a la informació. S’han de llançar propostes de capacitació en el maneig de les noves tecnologies, perquè
la ciutadania puga utilitzar-les en beneﬁci propi.
Cursos com els creats per alguna administració («Com utilitzar el telèfon mòbil per a buscar
ocupació») evidencien la bretxa digital que es genera entre la població que pot utilitzar les eines
tecnològiques i la que no. L’administració pública
es veu obligada a funcionar per la via digital (un
dels casos més evidents és l’Agència Tributària),
i per això la resta d’administracions han de facilitar l’accés a l’entorn als col·lectius que estan al
marge de la carrera digital, ja que en el futur la
capacitació serà una clau fonamental per a l’accés
al mercat laboral.
10.3. Millora de la transferència del coneixement
entre les universitats i les empreses i la resta
d’agents territorials innovadors. La Universitat
Jaume I és un motor d’innovació en el nostre entorn i, tal com ja s’ha indicat, s’hi ha de col·laborar
més estretament, nodrir-se de les capacitats que
té, compartir experiències i oportunitats de les
quals puguen beneﬁciar-se tant la població en general com les empreses i altres institucions.
10.4. Promoció d’activitats econòmiques en el
vessant més innovador. A l’entorn del Pacte un
dels sectors productius principals és l’agrícola, i
s’ha evidenciat que en els temps de crisis és un
sector estratègic per a la societat, per la qual cosa
resulta prioritari adoptar les mesures que facen
falta perquè continue sent rendible. Per això la incorporació d’innovacions esdevé el factor clau.
S’hi suma que altres activitats complementàries
com les rutes gastroturístiques (vegeu la viticultura) han tingut una gran estrebada i continuen tenint
una gran demanda. Uns nous models de producció
i comercialització que evidencien que es pot inno-
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var i per tant dinamitzar i diversiﬁcar l’economia
lligada a les activitats del sector primari.
El 70% de la producció ecològica valenciana s’exporta amb destinació a Europa. Això reforça la
importància d’un model productiu mediambientalment sostenible i clarament innovador i que
compta cada vegada més amb més acceptació
i demanda, que està en auge i pot actuar com a
motor d’un sector agrícola que pareix debatre’s en
una crisi permanent.
10.5. Innovació i sostenibilitat. La sostenibilitat,
concepte tan gastat i utilitzat en els últims anys,
ha d’anar necessàriament de la mà de la innovació (aproﬁtant els eixos que comporta l’Agenda
2030). Són les noves tecnologies les que poden
generar més i més bona eﬁciència en la utilització
dels recursos disponibles, la qual cosa implicarà
baixades en els costos de producció, més productivitat i una millora en la competitivitat dels productes propis.
En deﬁnitiva, els processos d’innovació han de
ser capaços de generar:
• Una millora en la capacitació laboral tant de la
població amb ocupació (dotant-la de noves eines
digitals que en milloren les possibilitats de promoció laboral) com de la població desocupada (ja que
l’ús de les noves tecnologies és clau per a eixir de
la dita situació).
• Un desenvolupament mediambientalment sostenible, cosa que implica l’aposta per sectors que
generaran noves activitats econòmiques millorant
l’eﬁciència del nostre sistema productiu i per tant
generant més ocupació. S’ha d’entendre que no
es tracta només d’«omplir les teulades de plaques solars», que també, sinó de desenvolupar
iniciatives que milloren l’eﬁciència econòmica: en
el sector agrari amb l’aproﬁtament del rebuig o
la transformació de productes agraris (suro de la
serra d’Espadà, etc.), en la gestió de les ofertes de
treball a través d’un portal digital uniﬁcat a l’empara del Pacte, en la gestió d’altres recursos naturals (per exemple els hídrics: la ruta de l’aigua en
el territori del Pacte…).

RESUM DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES
OBJECTIU
OE1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral

LÍNIA

PROPOSTES

Agència
d’ocupació virtual

Desenvolupament d’una agència d’ocupació virtual per a fer més accessible la
informació a les persones desocupades.

Autoocupació

Implementar un mecanisme de suport i seguiment als emprenedors

Economia social

Treballar de manera coordinada amb organitzacions que impulsen i assessoren cooperatives

OE2. Qualitat de l’ocupació i
millora de les pràctiques de
gestió de la mà d’obra

Millora de la
formació

Identiﬁcar les necessitats de formació d’acord amb les demandes del mercat
laboral

Promoció de
l’associacionisme

Impulsar la creació d’associacions entre empresaris i professionals

OE3. Atenció a les
persones, inclusió
social de col·lectius
desfavorits

Persones
desocupades de
llarga durada

• Identiﬁcació de les necessitats de formació de les persones desocupades
del territori
• Col·laboració amb autoescoles
• Identiﬁcació de vetes de mercat per a persones desocupades amb baixa
qualiﬁcació en el territori del Pacte. Per exemple: reforestació, medi ambient,
atenció sociosanitària, etc.
• Formació a través dels tècnics d’Ocupació i Desenvolupament Local dels
diferents municipis consorciats, de LABORA, dels sindicats CCOO i UGT i
organitzacions socials

Joves

• Millora de l’ocupabilitat dels joves mitjançant la capacitació a través de
formacions adequades al mercat de treball, i mitjançant la capacitació en
adquisició de competències transversals, per a la cerca d’ocupació.
• Coordinació activa entre els ocupadors i les institucions governamentals
o privades és molt convenient, amb la ﬁnalitat de ﬁxar un pla d’estudis de
formació professional equilibrat.
• Desenvolupament de tallers d’ocupació i de foment de la formació
• Presentació de casos d’èxit
• Col·laboració amb els casals de joventut dels municipis consorciats que en
tenen i suport als que no en tenen

OE4. Millora de les qualiﬁcacions
laborals de la població i de
l’adequació del sistema de
formació local

Formació a la
carta

• Oferir una formació que responga a les
• demandes del teixit empresarial
• Elaborar un seguiment de proximitat amb persones formades per a avaluar-ne el punt de partida i la inclusió en el mercat laboral
• Generar formació curricular

Formació
professional
dual

• Diàleg amb les empreses
• Fomentar la qualitat de la formació mitjançant la formació en el lloc de
treball
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OE5. Consolidació del model
productiu de sectors existents
i el suport a noves activitats
especialment de més valor
afegit, en el context del
desenvolupament local

Indústria

• Dinamitzar associacions de polígons
• Cooperació amb sindicats i foment del diàleg social
• Formació en idiomes especíﬁcament requerits en el sector

Turisme

• Apostar per un turisme integrador entre interior i costa
• Posar en valor recursos propis del nostre territori
• Identiﬁcar les necessitats de formació que demana el sector empresarial
• Treball col·laboratiu entre Turisme GVA i el Patronat Provincial de Turisme
de Castelló
• Iniciar el procés de distinció com a destinació turística intel·ligent

Agricultura

• Identiﬁcació de les necessitats de formació
• Aposta pel desenvolupament de noves formes de
• producció i comercialització
• Impuls d’un obrador comunitari
• Coordinació amb les cooperatives d’agricultors del territori, i amb les comunitats de regants
• Estímul de l’agricultura ecològica
• Relacionar l’agricultura amb el turisme i amb la
• gastronomia per a diversiﬁcar l’economia
• Promoció dels bancs de terra per a mantindre l’agricultura
• Informació sobre ajudes per a iniciar l’activitat o la modernitzar les explotacions

Comerç

• Formació en capacitació en el maneig de plataformes de venda i promoció
en línia
• Foment de la cultura emprenedora
• Suport a la cerca de ﬁnançament

Sector
sociosanitari

• Formació en atenció sociosanitària mitjançant cursos i certiﬁcats de professionalitat
• Fomentar la inclusió en els centres d’educació superior de cicles de formació
professional en l’àrea
• Fer campanyes de la mà de plataformes socials
• Potenciar la creació d’empreses de caràcter sociosanitari
• Major col·laboració amb sindicats de cara a la conscienciació relativa a l’ocupabilitat

OE6. Principi de transversalitat
de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones

Objectiu
transversal

• Reduir la temporalitat en la contractació de les dones i la bretxa salarial
• Possibilitar la corresponsabilitat en la conciliació de la vida laboral, personal i
familiar
• Impartir tallers de formació o xarrades dirigides a educar en igualtat
• Buscar vetes de mercat per al col·lectiu
• Formació en els llocs on hi haja un major èxit d’ocupabilitat

OE7. Millora de les
infraestructures, equipaments i
serveis públics

Millora de la infraestructura de serveis d’internet d’alta velocitat.
Ús de mitjans electrònics en les relacions amb les Administracions Públiques.
Potenciar mitjans de transport sostenible.

OE8. Estructura territorial i
xarxes internes
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Espais de treball
compartits

• Establir espais de treball compartits dins del mateix pacte

Observatori de
Mercat i Mesa
de Coordinació

• Aproﬁtar els recursos que ofereixen les noves tecnologies

• Potenciar els recursos propis

• Implementar l’Observatori del Mercat d’Ocupació i Mesa de Coordinació

OE9. Redes territoriales
externas y colaboraciones

Centros educativos
Organizaciones
profesionales

• Mejora de las relaciones entre los pactos con otras entidades y el Área
Funcional de Castelló.
• Profundizar en la colaboración con universidades, organizaciones profesionales y sindicatos.
• Apostar por el intercambio de buenas practicas con otros agentes.

Sindicatos
Redes

• Mayor participación en redes, eventos, acciones y foros

Eventos
OE10. Transversalidad de la
innovación

Servicios de orientación online y nuevas tecnologías de la información
Formación y cualiﬁcación destinada a la información
Mejora de la transferencia del conocimiento entre las universidades y las empresas y el resto de
agentes territoriales innovadores
Promoción de actividades económicas en su vertiente más innovadora
Innovación y sostenibilidad
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ESTRATÈGIES TERRITORIALS I OCUPACIÓ
DEL RACÓ D’ADEMÚS
Nadia Aguilar Diéguez

1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
LABORA, anteriorment Servef, desenvolupa un
programa conjunt per a la Comunitat Valenciana
que té com a objecte desplegar polítiques de foment de l’ocupació des de la perspectiva territorial, denominat Avalem Territori. Iniciat en el 2016,
amb la creació de diversos acords territorials per
a l’ocupació, s’han dut a terme diferents accions
integrades en un pla pluriennal dissenyat per investigadors de la Universitat de València, en el
qual participen altres universitats públiques valencianes. Unes accions que estan dirigides pels
fonaments de la planiﬁcació estratègica participada, de manera que s’han abordat diagnòstics i
documents estratègics.
Des de la Universitat de València s’han fet treballs
previs que permeten establir l’estructura del pla
estratègic dirigit al desenvolupament territorial,
en termes de mercat laboral a partir del 2020. En
primer lloc, ens referim al document publicat en el
2017 (Estratègies territorials i ocupació valenciana)
sobre les bases tècniques que van establir el desenvolupament del projecte Avalem Territori, impulsat
per LABORA, així com l’elaboració de diagnòstics per
a cada acord territorial. En segon lloc, el document
estratègic referit al mercat laboral per a les àrees
funcionals, en el qual es va incloure la comarca del
Racó d’Ademús, Rincón de Ademuz, en l’àrea funcional de Requena-Utiel (La indústria valenciana. Una
visió territorial del mercat laboral [2019]).
El disseny tècnic, tant per als diagnòstics com per
a l’establiment de les estratègies necessàries per

a millorar el mercat laboral d’un territori, parteix
dels principis fonamentals del desenvolupament
territorial, en els quals adquireixen protagonisme
el conjunt de recursos territorials, les xarxes de
relacions entre els actors presents en el territori
i, ﬁnalment, les capacitats d’innovació tant empresarials com socials.
Des de la Mancomunitat s’ha fet l’esforç d’abordar
el diagnòstic i les estratègies futures per a la millora del mercat laboral de la comarca. S’ha comptat amb l’assessorament tècnic de l’equip investigador de la Universitat de València responsable
acadèmic del projecte Avalem Territori.
2. SITUACIÓ DE PARTIDA
2.1. El territori de la comarca
És l’enclavament territorial de dimensions més
grans d’Espanya, pertany a la Comunitat Valenciana, però n’està separat per la província de Conca,
al sud, i per la província de Terol al nord. Té una
superfície de 370,22 km2 i una població censada
de 2.266 habitants, cosa que suposa una densitat
de població de 6,12 h/km² (annex 1).
La comarca la formen set municipis: Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San
Miguel, Torrebaja i Vallanca, que junt amb les aldees (Arroyo Cerezo, Cuesta del Rato, Los Santos,
Mas del Olmo, Mas de los Mudos, Mas de Jacinto, Negrón, Torre Alta, Val de la Sabina y Sesga),
conformen un total de dèsset nuclis de població
habitats actualment.
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2.2. Població
La comarca es troba immersa en un accelerat i
prolongat procés de despoblació, amb xifres molt
alarmants en tot el territori. Si comparem l’evolució del padró de l’any 1998 a l’any 2019 (annex
2) s’observa un descens continuat de la població,
excepte en els anys 2007, 2009 i 2019, on hi ha un
mínim repunt.
L’escenari actual és molt preocupant, alarmant, ja
que si ens basem en les dades de la població que
hi viu, i no en l’empadronada, varia signiﬁcativament. Durant l’any 2019, la població real resident
a la comarca és de 1.776 habitants respecte als
2.266 habitants empadronats, una diferència de
490 persones (annexos 3 i 4).

munitat. Es troba situada a Casas Bajas, i té huit
cries de 0 a 3 anys.
En el curs 2020-2021 passa a ser de 0 a 2 anys, ja
que el CRA Rincón de Ademuz obri una línia per a
xicalla de dos anys. A causa d’això, la Mancomunitat estudia si la guarderia continuarà oberta el
pròxim curs, ja que durant tots els anys que està
oberta no ha arribat a cobrir les despeses, i en eliminar el rang d’edat de dos a tres anys encara ho
farà més difícil. Per això, des dels ajuntaments i la
Mancomunitat se sol·licita que la guarderia passe
a gestionar-se a través del CRA.
D’altra banda, a la comarca hi ha una escola
d’adults, a Ademuz, amb un total de vint alumnes.
2.2.2. Població ﬂotant vinculada a la comarca

2.2.1. Veïnat
Pel que fa a l’aspecte formatiu, la població amb un
nivell educatiu baix representa el 38,2% de la població de la comarca, d’altra banda, les persones
amb estudis de segon i tercer grau, representen
un 61,80% de la població comarcal. El hàndicap és
que la major part d’eixa població se’n va del territori per a continuar la seua formació i una vegada
acaben els estudis pocs hi tornen.
La comarca compta amb un centre rural agrupat
(CRA), amb aularis en els municipis d’Ademuz,
Torrebaja i Casas Bajas, té un total de 157 alumnes, repartits de la manera següent: cent quinze
a Ademuz, vint-i-set a Torrebaja i quinze a Casas
Bajas.
L’institut d’educació secundària, situat a Ademuz,
té cent alumnes, repartits en huitanta estudiants
en l’ESO i vint estudiants en Batxillerat, onze estan
en primer de batxillerat i nou en segon.
Des de l’any 2019, la comarca disposa d’un cicle
formatiu de grau mitjà en producció agroecològica, actualment té sis estudiants matriculats, però
tan sols n’hi poden assistir dos. Inicialment s’esperava que la major part d’alumnes matriculats
foren joves que acabaven els estudis, però la realitat és ben diferent, tots els alumnes matriculats
són majors de trenta anys, i en ser el primer any
en què es fa el cicle només es pot fer en horari
de matí, per la qual cosa els alumnes no poden
compaginar la faena i càrregues familiars amb
l’estudi.
D’altra banda, s’ha d’esmentar que la comarca
disposa d’una guarderia, que gestiona la Manco222

La població vinculada a la comarca ha emigrat per
necessitat, la major part de gent jove quan acaba
els seus estudis emigra, principalment a València,
a continuar estudis superiors i rarament tornen
després d’acabar-los.
Segons informació de l’IES Ademuz, en els darrers dos anys els joves de la comarca han decidit
seguir els estudis i formar-se en branques molt
variades com són psicologia, nutrició, ciències
marines, òptica i optometria, física, enginyeria
civil, entre altres (annex 5), tots a València. I formació professional en grau superior en forestal,
mecànica i educació física, i en grau mitjà en educació física, tots també han continuat els estudis a
València, excepte un que estudia a Terol.
3. INFRAESTRUCTURES
3.1. Infraestructura viària
La comarca, ﬁns i tot sent geogràﬁcament un punt
estratègic, es troba allunyada de centres urbans,
del litoral i de la xarxa viària bàsica de l’Estat, realitat que hi condiciona l’accessibilitat. A més, sumat a la inﬂuència regressiva de les comunitats
limítrofes (Castella-la Manxa i Aragó) no permet
que la situació evolucione a millor.
La llunyania de València justiﬁca que l’aeroport
més pròxim es trobe a 125 km, el port a 137 km
i les estacions de ferrocarril més pròximes són la
d’Utiel a 72 km i Terol a 40 km, amb escàs nombre
de serveis. Tot això conﬁrma que el transport per
carretera consolida el paper que té com a únic sistema de comunicació.

La xarxa viària està composta per tres vies principals de comunicació amb l’exterior de la comarca, CV-35, N-330 i N-420; la connexió amb Terol,
N-330, no resulta funcional des del punt de vista
logístic. La connexió interior de la comarca és insuﬁcient, actualment l’accés al llogaret de Sesga
no està pavimentat.
Respecte a la xarxa de transport públic, a la comarca hi ha tres serveis amb destinació Conca,
Terol o València, però tots tenen només una hora
d’eixida i una de tornada, i no hi ha parada en tots
els municipis de la comarca, realitat que diﬁculta
el transport a moltes persones.
Cal esmentar que a la comarca hi ha un servei de
taxi que gestiona una empresa privada.
3.2. Infraestructures hidràuliques
En no disposar de comptadors d’aigua es paga
una taxa anual, que varia depenent del terme municipal, així i tot està entorn dels cinquanta euros
a l’any, una quantitat bastant baixa respecte a les
grans zones urbanes.
Hi ha municipis que tenen constituïda una comunitat de regants, la resta es gestiona a través de
l’Ajuntament, però si això ho unim amb l’abandó
de la gran majoria de terres agràries de la comarca, repercuteix negativament en la situació actual
de les séquies de reg.
Respecte a les estacions de depuradores d’aigües
residuals, tots els municipis disposen de depuradora a excepció del municipi de Puebla de San
Miguel i les aldees. Els depòsits d’aigua potable
municipal es troben distanciats entre si i en molts
casos l’accés amb cotxe no és possible.
3.3. Gestió de residus
La Diputació de València mitjançant el servei de
gestió tributària (SGT) recapta i gestiona la taxa
per delegació del Consorci València Interior. El
residus municipals són tractats de manera conjunta amb seixanta-un municipis més de les cinc
comarques que conformen el consorci, i pot repercutir per llei, únicament el verdader cost del
servei. El consorci ofereix els serveis d’un ecoparc, un ecomòbil actiu, tres punts d’arreplega de
voluminosos i nou punts d’arreplega de piles a la
comarca.
D’altra banda, l’empresa Ecoembes proporciona
el servei d’arreplega de residus de vidre, paper i

plàstic, mitjançant vint contenidors de vidre, dènou de paper i cartó i dènou de plàstic, a tota la
comarca.
3.4. Línia elèctrica i enllumenat públic
Els serveis de les infraestructures de telecomunicacions i servei elèctric varien el funcionament
segons els factors atmosfèrics; una inestabilitat
en la línia elèctrica que diﬁculta el desenvolupament d’activitats econòmiques i contribueix a la
bretxa digital que pateix la comarca (annex 6).
Tota la comarca, excepte el municipi de Vallanca,
pertany a Endesa. La línia elèctrica està en mal
estat, a més, en els períodes estivals, quan es triplica la població, és insuﬁcient. En el cas del municipi de Vallanca, la línia elèctrica no la gestiona
Endesa, ho fa una empresa municipal.
El desenvolupament de les energies renovables
no és possible pel fet que l’estesa no suporta més
tensió, llevat que fora encaminada a l’autoconsum. Això causa problemes usuals a la ciutadania
i laborals a tot el qui vulga exercir-hi una activitat
econòmica.
D’altra banda, la connexió a Internet no permet
l’accés a alta velocitat, arriba en molts municipis a
no complir l’Agenda digital europea (30 MB), tampoc permet l’accés a transmissió de dades i veu
mitjançant telefonia mòbil amb tecnologia 3G o
4G. Per a l’any 2017 hi havia prevista la instal·lació
de ﬁbra òptica a la comarca; actualment, només
Ademuz i Casas Bajas en tenen. Actualment està
en tràmits de reclamació per part de les administracions a la Generalitat.
Respecte al senyal de cobertura mòbil és baix a
causa de la singularitat de l’orograﬁa de la comarca, hi ha nombroses zones d’ombra, és a dir, sense
senyal mòbil.
4. SECTORS ECONÒMICS
El nombre d’aﬁliats a la Seguretat Social en el règim general, des del 2012, ha tingut un descens
progressiu, ﬁns a l’any 2017, quan va incrementar
signiﬁcativament ﬁns a l’any 2020, en què descendeix el nombre d’aﬁliats a nivells del 2017 (annex
7).
D’altra banda, respecte al nombre de treballadors
autònoms es manté sense variacions notables durant el període del 2012 al 2018, en què el nombre d’aﬁliacions en el règim entra en declivi, ﬁns a
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l’any 2020, quan hi ha un mínim repunt respecte a
l’any anterior (annex 8).
La major part dels aﬁliats a la Seguretat Social tenen edats compreses entre els 30 i 49 anys, i més
del 50% són homes.
L’evolució de l’atur (annex 9) ha sigut de fort descens des de 1999 ﬁns al 2009, any durant el qual
la taxa de l’atur es va incrementar progressivament, a causa principalment de la crisi ﬁnancera del 2008, i hi hagué el pic més alt d’atur l’any
2014, a partir de llavors l’evolució és progressiva
i ràpida en el descens, ﬁns a l’any 2020, en què a
causa de la crisi sanitària de la COVID-19 s’ha vist
incrementada, però a una taxa menor que els anys
anteriors. D’altra banda, la demanda d’actius parats, segons dades de LABORA, el número és més
alt en dones que en homes (annex 10).
El nombre d’empreses amb dades del primer trimestre de l’any 2020 és de seixanta-huit, repartides en nou empreses dedicades al sector primari,
catorze en el sector industrial, tretze en el sector
de la construcció i trenta-dos en el sector serveis
(annex 11).
El sector amb més nombre d’empreses és el sector de serveis, seguit de l’industrial i construcció,
els quals varia el nombre cada trimestre. El sector
de l’agricultura és el sector amb més poques empreses a la comarca, però hi ha un creixement clar
respecte a anys anteriors (annex 12).

una empresa dedicada a extraure’n olis.
La ramaderia, principalment dedicada a l’oví, i
l’apicultura tenen actualment una lleugera expansió, amb la consolidació de l’activitat d’alguns projectes productius. Altres aproﬁtaments que hi ha
són la collita silvestre de bolets.
4.2. Explotació forestal
Hi ha 25.774 hectàrees forestals, de les quals
12.262 corresponen a masses arbrades i 13.512 a
formacions de degradació, matoll i pastura.
Gran part de la coberta arbòria d’àrea prové de
repoblació forestal, amb pi larici, coscoll i pinastre fonamentalment, que formen masses ﬁns i tot
joves que en la seua majoria no han aconseguit
l’òptim desenvolupament per a poder produir una
renda proporcionada a la superfície. La superfície
més extensa és la que ocupa la pinassa amb més
de 5.000 hectàrees. Quasi la totalitat de les muntanyes de la comarca estan declarades muntanyes
d’utilitat pública, per la qual cosa les intervencions
de reforestació, conservació i ordenació, les du a
terme la Conselleria de Medi Ambient.
4.3. Sector miner
Actualment es troben actives les explotacions de
Mina de El Losar (Vallanca), de marbre travertí,
que explota l’empresa privada Levantina, i La Gravera (Torrebaja), que també explota una empresa
privada de la comarca.

4.1. Agricultura i ramaderia
Segons les estimacions del 2017, a la comarca la
superfície agrícola ocupa aproximadament 3.000
ha, i el secà és la superfície més important en el
conjunt. El 10% de la superfície està destinada
al regadiu, situada a les hortes dels rius, Túria,
Ebrón i Bohilgues, regadius tradicionals, molt segmentats, i regats, en la major part, per gravetat.
S’ha de destacar l’excepció del municipi de Torrebaja, on s’ha fet una concentració parcel·lària i
les superfícies són més grans, situació que no es
correspon amb un aproﬁtament més bo, ja que la
gran majoria estan també abandonades.

S’ha d’esmentar la mina Fortuna (Ademuz), tancada en el 2018, de la qual s’extreia argila i caolí.
Actualment, amb el projecte europeu LifeTecmine
es restaura i regenera.
4.4. Sector de la construcció
El sector de la construcció representa un 10,78%
en el conjunt de l’economia de la comarca. Els
treballs que s’hi fan són principalment projectes
municipals, encara que cal destacar alguna construcció aliena a l’Administració.
4.5. Sector industrial

Els cultius més importants són l’ametla (2.000
ha) i els cereals, situats principalment en secà,
seguits a prou distància de la poma (100 ha) i la
dacsa (50 ha), localitzats a les hortes dels rius.
És destacable la importància del cultiu de plantes aromàtiques i medicinals, amb una superfície
estimada de 80 ha, tant en secà com en regadiu, i
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El sector industrial representa un 2,99% en el
conjunt de l’economia de la comarca. Predomina
una estructura industrial d’escasses dimensions i
ﬁns i tot en alguns dels municipis de la comarca el
sector industrial és inexistent.

En els darrers anys hi ha hagut un creixement en
el sector, principalment s’ha centrat en la transformació del producte primari, com per exemple
les indústries de torró, fruita seca, embotits, cinquena gamma, transformació agroalimentària,
entre altres.
4.6. Sector serveis
4.6.1. Sector del comerç
Predominen els comerços xicotets, amb un escàs
nivell de productivitat. En la major part es dediquen al subsector d’alimentació, darrere hi ha el
del vestit i calçat i el comerç mixt. El volum d’ocupació és relativament reduït i variable perquè la
majoria dels casos es tracta d’empreses familiars
que recorren a la col·laboració familiar encara que
en el context comarcal és decisiu i representa una
de les fonts d’ocupació principals.
4.6.2. Sector de la restauració
Tot i haver-hi una gran varietat i riquesa gastronòmica a la comarca, els últims anys el sector ha
disminuït, degut principalment al fet que la major part dels propietaris d’establiments estan en
edat de jubilació; en tractar-se de negocis principalment familiars i tenint en compte la baixa població que hi ha a la comarca en els períodes no
estivals, els descendents s’estimen més tancar
l’establiment. Actualment, tan sols uns pocs dels
restaurants, bars i barets estan especialitzats en
menjar típic; no arriben a la desena.

taments, molts són font d’ocupació per a molta
població.
Respecte al sector turístic, hi ha dos oﬁcines d’informació turística (TouristInfo Rincón de Ademuz,
situada a Castielfabib, i la TouristInfo Ademuz),
amb les dades preses de les dos oﬁcines, es permet una visió futura de la demanda turística, on
tots els indicadors són molt superiors al pes poblacional i manté bones perspectives futures.
4.6.5. Atenció social
A la comarca hi ha el servei de Serveis Socials
que gestiona la Mancomunitat, amb tres equips:
l’equip base, l’equip de diversitat funcional format
per una psicòloga, una terapeuta ocupacional i
una educadora social, i l’equip especíﬁc d’intervenció amb infància i adolescència (EEIA) format
per una psicòloga i una educadora social.
Al municipi d’Ademuz es troba la residència de la
tercera edat, de gestió privada, en la qual actualment hi ha quaranta-dos usuaris interns i deu
més al centre de dia. S’ha d’esmentar que per a
ﬁnals del 2020 s’espera l’obertura d’un centre de
dia a la comarca de gestió pública. A més, de l’oﬁcina d’atenció a persones migrades (PANGEA), situada a Torrebaja. Des d’on es dona formació, assessorament i ajuda a les 230 persones migrants
residents a la comarca.
5. PATRIMONI
5.1. Patrimoni natural

4.6.3. Hotels i cases rurals
Respecte a l’hostalatge, hi ha un total de vint-i-dos
allotjaments entre cases rurals, hostals albergues
i apartaments, els quals suposen un total de 399
places en tota la comarca (annex 13). Durant l’any
2020, de les 399 places s’han posat en venda tres
establiments, Hostal Casa Domingo (56 places),
Casa Leandro (13 places) i el complex Los Centenares (70 places). Casa Domingo està tancat,
mentre que la resta continua amb l’activitat, però
a curt termini tancaran (139 places d’allotjament
a la comarca).
4.6.4. Administració Pública i gestió
Les administracions públiques tenen un pes important a la comarca, hi ha set ajuntaments i la
Mancomunitat de Municipis, els quals són els qui
executen els projectes de gran envergadura per
al futur del territori. A més, en el cas dels ajun-

La comarca és un espai natural privilegiat de gran
diversitat situat entre espais tan rellevants com
són Guadar-Javalambre, la serra d’Albarrasí o la
Serrania de Conca o la valenciana. És el sostre i un
dels grans pulmons de València (annex 14).
Així, el riu Túria obri, a la comarca, una vall que
forma part de la gran fossa de Terol, amb altures elevades entre les quals es troba el Calderón
o Alto de las Barracas (1.839 m), que és el punt
més alt de la Comunitat Valenciana i que es troba
al parc natural de Puebla de San Miguel. En eixe
espai de 6.390 hectàrees de superfície, en la part
més abrupta de la comarca, trobem valors naturals molt destacables on es reprodueixen ecosistemes molt escassos, com ara boscos de savina
turífera, carrascars i la major població de teixos
de la província de València. Un espai únic que està
inclòs dins dels llocs d’interés comunitari (LIC), i
que s’estén també per la resta dels municipis de
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la comarca. A més, hi ha dotze microreserves de
ﬂora i fauna declarades, i una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA).

També les pintures rupestres tenen una presència
important, situades en l’abric Lomas de Abril (Castielfabib), les quals són patrimoni de la humanitat.

Per l’oest, la vall del Túria, que està tancada pels
darrers contraforts meridionals dels Montes Universales, amb cims com la Cruz de los Tres Reinos
(1.552 m) en la rodalia del qual es troba també la
població a més altitud de la Comunitat Valenciana, Arroyo Cerezo, que té una arquitectura única,
adaptada al medi i que es troba en el terme de
Castielfabib.

Tot això fa que s’aposte per esdeveniments durant tot l’any per a mostrar l’aparador excel·lent
de l’herència cultural i etnològica que hi ha a la
comarca. A més, de diverses propostes quant a
museus i esdeveniments esportius.
6. GOVERNANÇA
6.1. Xarxes intergovernamentals

Al territori comarcal hi ha una xarxa excel·lent de
sendes, i és ideal per a moltes pràctiques esportives en contacte amb la naturalesa: espeleologia,
ciclisme, senderisme, barranquisme, trail, escalada, hípica, motocròs. Hi ha, a més, competicions de
la Copa d’Espanya en motocròs, hípica i carreres
de trail que puntuen per a la carrera més important dins de la categoria esportiva.
A més del Túria, a la comarca discorren dos aﬂuents. D’una banda, l’Ebrón, que travessa els municipis de Castielfabib i Torrebaja. I el Bohilgues, que
té una de les riberes més ben conservades dels
cursos ﬂuvials valencians, el qual travessa els termes municipals de Vallanca i Ademuz.
5.2. Patrimoni cultural
La situació geogràﬁca de la comarca, sense contacte amb la resta de la Comunitat Valenciana, li
atorga una singularitat pròpia i única quant a recursos culturals i patrimonials. Sempre ha sigut
un territori valencià des de la conquesta del rei
d’Aragó, Pere II, en 1210 amb la presa dels castells
d’Ademuz i Castielfabib, però prompte es va perdre ﬁns que Jaume I la va reincorporar al Regne
de València.
Hi ha reconeguts sis BIC en el territori, repartits en
diferents municipis de la comarca.
També la paleontologia té una presència important, ja que s’hi va identiﬁcar una nova espècie de
mamífer carnívor del Miocé de l’Era Terciària en el
jaciment d’Ademuz-Vallanca.
D’altra banda, a la comarca hi ha una rica i única
tradició musical, com són els gaiters vallanquers,
«Albadas» a Ademuz, «La Aurora» a Castielfabib i
«Los Mayos». Una tradició de balls populars com
la jota i les seguidilles. I tradicions úniques i singulars com el volteig humà de campanes a Castielfabib, entre altres.
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La comarca la gestionen set ajuntaments (Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, Torrebaja i Vallanca) i la Mancomunitat de Municipis.
Hi tenen un paper molt important: actualment tres
de quatre ocupacions les proporcionen els ajuntaments, corresponent, principalment, a ocupacions
en brigades de neteja de muntanyes (Pla EMERGEIX). A més, han contribuït al desenvolupament
d’una sèrie de serveis que sense ajuda pública,
algun hauria sigut molt difícil de tindre, a causa
de la poca població de la comarca i la poca rendibilitat que suposa per al sector privat, com és
el desenvolupament de serveis socials, cura de
les persones majors, promoció del turisme, guarderia, servei d’innovació agrària, servei d’emprenedoria, etc.
Des de fa uns quants anys, des dels càrrecs públics es vol treballar de manera comarcal, per això
tots els projectes de gran envergadura es fan des
de la Mancomunitat; s’ha d’esmentar que cada
municipi té els seus projectes propis, principalment en projectes de turisme i identitat territorial.
Projectes com la Biennal d’Escultures, feta durant
dos anys, la qual es vol recuperar, que va posar en
el mapa la comarca com el museu a l’aire lliure
més gran d’Europa amb escultors de totes les nacionalitats i que hui en dia ﬁns i tot es pot observar
en tot el territori de la comarca; el projecte es trobava dins del LEADER.
LEADER que va generar riquesa a la comarca i
l’increment del nombre d’empreses, emprenedors i la creació de noves associacions. Durant el
primer any de sol·licitud del LEADER la comarca
va quedar exclosa, això va ser beneﬁciós, ja que
pràcticament tots els sectors de la comarca van
treballar conjuntament per a aconseguir el ﬁnançament del segon any del LEADER, creant una

estratègia transversal per sectors i un treball en
comú pel futur de la comarca.

l’any tant per a la població local com per a atraure
turistes.

El sector turístic es dinamitzà en tots els municipis posant en valor sendes i camins per a BTT,
incrementant també el nombre de places d’allotjament, es van fomentar les empreses de plantes
aromàtiques, actualment amb un alt valor i reconeixement a la comarca, es va activar el sector de
producció de productes comarcals (de forn, carn,
fruita seca, etc.), el sector de la construcció, entre
altres. A més, es van obrir dos botigues, a València i a Terol, en què es venien només productes
ademussers. El problema és que el creixement i
la unió de la comarca acabà quan ja no hi havia ﬁnançament, des de llavors les empreses van anar
decaient. Una unió que també es va trencar per
les males pràctiques de certes empreses, principalment del sector turístic, ja que les cases rurals que es van fer amb el LEADER van passar a
ser habitatges propis, la qual cosa va donar mala
imatge i actualment encara es recorda a l’hora de
sol·licitar una ajuda LEADER, on la resta de sectors no estan interessats a sol·licitar-la, si el sector de turisme està inclòs.

Tant la mancomunitat com les diferents corporacions donen suport a qualsevol iniciativa que sorgeix del teixit associatiu, el qual al seu torn collabora estretament amb iniciatives sorgides des
dels consistoris.

En els darrers anys, la Mancomunitat dins del
Projecte d’Assistència Social on inicialment només es comptava amb l’equip base i l’equip de
diversitat funcional, es va incorporar, durant l’any
2019, l’equip especíﬁc d’intervenció amb infància
i adolescència. Durant el mateix any es va crear el
Centre d’Emprenedoria i Innovació per a fomentar
l’emprenedoria a la comarca i donar ajuda i assessorament a persones desocupades, empreses
i emprenedors de la comarca, i l’oﬁcina d’innovació agrària amb la incorporació d’un tècnic en
agroecologia, per a una reconversió de la comarca a ecològica i l’estudi dels cultius idonis i rendibles per a la comarca mitjançant parcel·les experimentals, a més de l’assessorament a tots els
productors i empreses que es dediquen al sector
primari. I l’oﬁcina de joventut que té l’objectiu de
mobilitzar-la per a aconseguir que siguen pensadors crítics, agents de canvi i bons comunicadors.

S’ha de destacar ATRA (Asociación Turística del
Rincón de Ademuz) sorgida en el 2012 des de
l’Agència de Desenvolupament Local amb la ﬁnalitat de conjuminar esforços i dissenyar una estratègia de promoció i comercialització turística
conjunta a escala comarcal des de l’àmbit privat.
En l’actualitat, ATRA representa un gran nombre
d’allotjaments i du a terme projectes de gran repercussió i interés com el projecte «Deja tu huella,
pisa el Rincón», la «Fiesta de la Manzana», de la
qual ja s’han fet sis edicions, que posa en valor
el producte agroalimentari de gran qualitat autòcton, com és la poma esperiega, com a eina dinamitzadora del turisme a la comarca.
D’altra banda, ICERA (Instituto Cultural de Estudios del Rincón de Ademuz) sorgit en 1995, té entre les ﬁnalitats defensar, estudiar i difondre el
patrimoni històric, artístic i cultural de la comarca, i s’ha convertit en un referent de la cultura, la
història i l’etnologia. ICERA s’ha encarregat de la
recuperació documental i la recopilació arxivística
relativa a la comarca, la creació d’un museu etnològic, inﬁnitat de trobades i conferències tant dins
com fora de la comarca, i la publicació semestral
de la revista Ababol, on es publiquen els treballs
de recerca fets.
A escala local hi ha diverses associacions culturals que posen en valor el patrimoni natural i cultural dels municipis mitjançant actes i projectes
de custòdia del territori, com per exemple l’associació cultural de Castielfabib en la recuperació
del convent de San Guillermo, entre altres.
7. ESCENARI DE FUTUR

6.2. Estructura associativa

7.1. Pla Estratègic 2020

A la comarca hi ha quaranta-una associacions donades d’alta, encara que n’hi ha que tenen poca
activitat. Moltes, especialment les d’àmbit comarcal, mantenen una activitat elevada i un volum de
socis representatiu.

L’objectiu és dinamitzar la comarca, donant sentit
a les polítiques d’emprenedoria amb una visió a
llarg termini, i que tinga com a conseqüència l’arrelament de la gent jove, generant ocupació, promovent l’emprenedoria i afavorint el desenvolupament socioeconòmic dels municipis que formen
la comarca, mitjançant la gestió, el desenvolupament i l’execució de programes i activitats dirigi-

Es considera vital el teixit associatiu, ja que articula i promou molts esdeveniments al llarg de
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des a millorar l’ocupabilitat i competència professional de la població, afavorint la diversiﬁcació i
competitivitat de les empreses i la promoció d’una
marca pròpia de la comarca.
I per a aconseguir-ho, les mesures que es presenten són:

- Generar experiències empresarials sostenibles, compromeses amb l’entorn de la comarca.

- Formació professional per a l’ocupació i millora de les qualiﬁcacions professionals, amb
una atenció especial als col·lectius vulnerables, com són la gent jove i les dones.

- Assessorament, suport i assistència tècnica a
qui vol emprendre i a empreses.

- Orientació professional per a l’ocupació i au-

D’altra banda, moltes de les persones demandants
d’ocupació a la comarca tan sols són partidàries
d’ocupacions que oferisca l’Administració Publica
a través de les ajudes EMERGEIX i EMCORP, principalment, ja que són llocs en els quals no es té
en compte el rendiment laboral de la persona sinó
el nivell econòmic, per la qual cosa moltes de les
persones s’aproﬁten de la situació, però sense dur
a terme les seues funcions laborals.
D5. Baixa vocació emprenedora i poc innovadora.
Escassetat de recursos econòmics per a emprendre, no se sol·licita res que no estiga subvencionat
íntegrament.
D6. Escàs desenvolupament de comercialització
de productes del territori. La majoria de les empreses no tenen venda en línia, ni distribueixen
fora de la comarca. Baix coneixement en comercialització. Inexistència de marca de qualitat de
productes del territori.

toocupació.

- Fomentar i ajudar l’economia social.
- Generar i promocionar una marca comarcal
pròpia.

D7. Territori amb poca capacitat d’atracció per a
fer arribar inversors i nous veïns. Infraestructures
deﬁcients de telefonia, internet i viàries. Activitat
reduïda per a difondre les fortaleses, potencialitats i oportunitats per a la instal·lació d’empreses
i per a l’assentament de població.

- Un model de vida propi i diferenciat.
En deﬁnitiva, respondre a les necessitats laborals
de la comarca.

D8. Escassetat de sòl industrial, naus, locals, terres per a cultiu, espais disponibles per a empreses
i activitats econòmiques en els municipis. A més,
les poques disponibles no disposen d’escriptura.

7.2. Anàlisi DAFO
Debilitats:
D1. Desconeixement de moltes de les possibilitats
reals del territori.
D2. Teixit econòmic amb diﬁcultats per a la competitivitat: predominen les microempreses i empreses familiars, sectors poc desenvolupats. Empreses poc innovadores, amb escàs coneixement
en l’ús de TIC, baix nivell de comercialització fora
de la comarca.
D3. Economia comarcal limitada en la capacitat
de creació d’ocupació estable i de qualitat, falta de
persones qualiﬁcades.
D4. Demandants d’ocupació amb baixa iniciativa
laboral, molts dels demandants d’ocupació cobren
ajudes de l’atur i/o serveis socials, amb la qual
cosa a l’hora de treballar s’estimen més continuar
rebent l’ajuda i deixar vacant el lloc.
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D9. Limitada oferta d’habitatges. Poca habitatge
de lloguer o en venda, i la major part en situació
de reforma. A més, s’ha d’afegir que la majoria
dels habitatges no tenen escriptura, ja que són
herències.
D10. Les infraestructures i xarxes de telecomunicacions actuals no permeten l’accés a Internet
a velocitat ràpida, en molts dels municipis no es
compleix l’Agenda Digital Europea. Tampoc permet l’accés a transmissió de dades i veu mitjançant telefonia mòbil amb tecnologia 3G o 4G. A
més, la instal·lació de ﬁbra òptica que des de l’any
2017 hauria d’estar ﬁnalitzada en tota la comarca,
i on ﬁgurem en el mapa de Generalitat Valenciana,
no és real, tan sols dos municipis tenen ﬁnalitzada
la instal·lació; actualment la Generalitat reclama a
l’empresa la instal·lació.
D11. Un territori amb actors i sectors poc interconnectats i que col·laboren poc entre ells. A pesar
que hi ha associacions actives i una mentalitat de

treballar conjuntament per la comarca, en la pràctica la cooperació i comunicació és molt baixa.

deutament que en limiten la capacitat d’actuació.
Amenaces:

D12. Oferta de formació professional per a l’ocupació, limitada i deﬁcient, la qual no dona resposta
a totes les necessitats formatives de la població i
del teixit socioeconòmic. Poca formació associada
als certiﬁcats de professionalitat, tot això és pel
fet que els requisits quant a nombre d’alumnes
i aules homologades són iguals en les zones rurals que en les zones urbanes. I la comarca no pot
complir els requisits; per això, per a continuar formant-se toca abandonar la comarca i moltes de
les persones que se’n van ja no tornen. A més, una
oferta de formació no coordinada, es promouen
des de diferents entitats locals que no es comuniquen quan planiﬁquen i duen a terme les accions
formatives.
D13. Pèrdua de població i envelliment. Procés de
despoblació prolongat des de fa dècades. Baixa
població jove, menys dones joves que homes joves, taxa de natalitat baixa.
D14. Pocs serveis i desequilibri territorial. La pèrdua de població ha portat com a conseqüència la
desaparició de serveis que no són rendibles econòmicament. Els serveis principalment es troben
a Ademuz i Torrebaja, i la resta de municipis i aldees viuen pràcticament sense serveis, la qual cosa
provoca que les oportunitats d’ocupació, qualitat
de vida i capacitat d’atracció d’empreses i nous
veïns són més baixes en la resta de municipis.
D15. Polítiques i actuacions empreses des dels
estaments oﬁcials que no s’ajusten a les necessitats del territori, i que no en tenen en compte la
singularitat.
D16. La rendibilitat de produccions agràries es
redueix, i la productivitat d’alguns cultius podria
millorar-se. Envelliment del sector primari i sobirania alimentària.
D17. Poc desenvolupament del turisme cultural i
d’observació de la naturalesa. Tot i comptar amb
recursos naturals i un patrimoni cultural de gran
riquesa i diversitat, hi ha pocs productes especialitzats i un nombre reduït de turistes per a fer-ne
ús.

A1. Tendència generalitzada a la concentració urbana de la població, que provoca l’envelliment de
la població, natalitat baixa i densitat baixa de la
població rural i, per tant, més poca població activa.
A2. Globalització i una economia canviant que
incrementa la competència i exigeix adaptació
constant.
A3. Atracció externa al territori del talent.
A4. Deﬁciències en infraestructures de comunicació. Pitjor accés a les tecnologies de la informació
i comunicació des del medi rural. Es prioritzen les
inversions a nuclis urbans i zones amb més densitat de població.
A5. Envelliment del sector primari. El sector primari està sotmés a una crisi sistemàtica que
provoca una percepció social baixa de la professió agrària, agreujada per la incertesa de polítiques agràries, el poder dels intermediaris i distribuïdors per a la negociació de preus i terminis
de pagament, la penetració de mitjanes i grans
superfícies comercials i els problemes sanitaris,
provoquen un abandó progressiu de les activitats
primàries.
A6. Escassa coordinació i falta de comunicació entre actors i sectors.
A7. Gran competència turística.
A9. Impactes del canvi climàtic i riscos naturals:
major irregularitat de precipitacions, pèrdua de
carboni orgànic en el sòl, desplaçament d’espècies d’animals, canvis de vegetació, canvis de plagues i paràsits, etc.
A10. Deterioració de la qualitat de vida per la tendència a la pèrdua de serveis de proximitat a la
comarca.
Fortaleses:

D18. Baixa ocupació turística, estada curta i escassa diversiﬁcació de l’oferta i del mercat turístic.

F1. Potencial enorme de recursos per al desenvolupament comarcal: matèries primeres agràries,
el patrimoni natural i cultural, recursos forestals,
esdeveniments culturals, socials i esportius, etc.

D19. Els ajuntaments disposen d’escassos recursos ﬁnancers i normes estrictes de control de l’en-

F2. Teixit empresarial i organitzatiu actiu, amb trajectòria de treball i amb experiències de col·labo229
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ració positives: associacions de turisme i cultura,
xarxa de suport a l’emprenedoria, etc.

O4. Eines o canals per al màrqueting i la comercialització.

F3. Oferta de productes i serveis de qualitat i caràcter diferenciat, per a competir en el mercat i
crear una bona imatge del territori en l’exterior.

O5. Polítiques, programes i subvencions públiques
que responen a les necessitats de les zones rurals
amb densitat baixa de població, que contribueixen
al desenvolupament.

F4. Aﬂuència de turistes que suposa un increment
dels consumidors per a serveis i productes del
territori temporalment.

O6. Xarxes de cooperació amb l’exterior, com Coceder, la Universitat de València, persones vinculades al territori…

F5. Marc de qualitat de vida: paisatge cultural i
natural de gran riquesa, tranquil·litat de vida, bon
clima.

O7. Foment del teletreball.

F6. Experiències i xarxes de cooperació amb l’exterior positives: universitats públiques de València, Coceder, veïns residents de fora de la comarca.

O8. Existència de sistemes de qualitat diferenciada dels productes del territori i marques de qualitat que poden donar suport a la millora continuada de les empreses del territori i facilitar-ne la
diferenciació en els mercats.

F7. Implicació de la comarca en el desenvolupament del territori: serveis tècnics, iniciatives i promoció de projectes territorials, suport de les administracions públiques locals, etc.
F8. Inici de la creació d’una marca i reconeixement
exterior dels productes i serveis del territori.
F9. Demanda de formació: hi ha motivació en la
població per a organitzar accions formatives i optimitzar l’ús de fons públics que s’hi inverteixen.
F10. Territori xicotet (poca extensió) que afavoreix
l’articulació de serveis, la connexió d’uns productes turístics amb altres, etc.
F11. Tècnic en Agroecologia per a la modernització del sector primari i la reconversió en ecològic.
Oportunitats:
O1. Tendències socials i major nombre de persones que valoren el medi rural com a lloc on viure
i treballar.
O2. Mercats de potencials consumidors: mercats
de proximitat a la Comunitat Valenciana i d’altres
comunitats autònomes, turistes atrets pels recursos/productes del territori, consumidors que
aprecien els productes de qualitat i caràcter diferenciat.
O3. Avanços tecnològics. Alta velocitat en transmissió de dades, noves formes de difusió més ràpides i que arriben al nostre públic objectiu, administració electrònica…

7.3. DEFINICIÓ DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES
L’objectiu general del projecte Rincón Impulsa és
dinamitzar la comarca, generant ocupació, promovent l’emprenedoria i afavorint el desenvolupament socioeconòmic dels municipis que formen
la comarca, mitjançant la gestió, el desenvolupament i l’execució de programes i activitats dirigides a millorar l’ocupabilitat i competència professional de la població, afavorint la diversiﬁcació i
competitivitat de les empreses i la promoció d’una
marca pròpia de la comarca.
8. ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ A L’ÀREA FUNCIONAL DE LA COMARCA
Amb la deﬁnició dels objectius especíﬁcs s’assenyalen les directrius que s’han de prendre per a la
consecució de l’anterior objectiu general. Per tant,
cadascun dels objectius ha d’incentivar l’aproﬁtament de les oportunitats que hi ha, limitar el
possible impacte de les amenaces externes, mantindre i fomentar les fortaleses i, ﬁnalment, minimitzar l’afecció dels punts dèbils que presenta
l’estructura territorial.
Els objectius especíﬁcs proposats per al desenvolupament de l’objectiu general són els següents:
A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS
Objectiu estratègic 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral
Línies estratègiques:
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Estratègia 1.1. Foment de l’ocupació
· Mesura 1. Creació d’espais de cotreball rural com
a foment del teletreball.
· Mesura 2. Itineraris personalitzats per a la cerca activa d’ocupació i borsa d’ocupació comarcal,
com a eina fonamental per a la inserció laboral
de les persones desocupades de la comarca, contemplant la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones. Té com a ﬁnalitat posar en marxa mecanismes perquè les persones desocupades desenvolupen competències personals, socials, formatives i laborals que els facen disposar d’unes
condicions més bones per a accedir i mantindre
una ocupació.
· Mesura 3. Ampliar el nombre d’habitatges i sòl
industrial (naus, terres, locals, etc.) en lloguer i
venda per a atraure nous veïns i empreses. Per a
aconseguir-ho s’ha de fer difusió i conscienciació
als veïns de la comarca que tinguen un habitatge
o sòl industrial en desús perquè l’incorporen al
banc d’habitatges i instal·lacions.
· Mesura 4. Millora de les infraestructures de telefonia i Internet, amb l’objectiu de millorar les condicions de la comarca i poder atraure nous veïns
i empreses.
· Mesura 5. Programa «Estudia en el medio rural».
Programa que té dos punts: la realització de pràctiques d’estudiants universitaris o de formació
professional en les empreses privades, públiques
o associacions culturals vinculades al territori,
amb l’objectiu de facilitar l’accés al món laboral a
la gent jove i que obtinga més experiència i complete la formació en municipis de menys de mil
habitants, on és més complicat tirar avant un projecte empresarial.
I el segon punt, treballs ﬁnals de grau (TFG) i els
treballs ﬁnals de màster (TFM) d’estudiants en
què els projectes estiguen vinculats al territori.
· Mesura 6. Realització d’un informe amb les diﬁcultats en el medi rural de la implantació dels programes de LABORA destinats a la contractació de
persones desocupades com són EMCORP, EMCORD,
EMPUJU, EMERGEIX, PLA D’OCUPACIÓ. Línies de foment d’ocupació que no estan adaptades a les necessitats reals del medi rural, es troben diﬁcultats
per a cobrir els llocs de treball, a més de la fugida
de talents que suposen les dites mesures per la falta de continuïtat de les persones joves formades, i
com contribueixen a accelerar la despoblació.

· Mesura 7. Voluntariat, principalment en temes de
patrimoni natural i cultura.
Estratègia 1.2. Foment de cultura emprenedora
i desenvolupament d’iniciatives emprenedores
· Mesura 1. Programa Mentor. Pretén teixir xarxes
de col·laboració entre persones emprenedores i
empreses ja instaurades i amb prou capacitat per
a mentoritzar negocis en la fase inicial, de manera
totalment gratuïta. El Programa Mentor disposarà
d’una base de dades d’empreses de la comarca
que en mostrarà la voluntat a rebre sol·licituds de
persones emprenedores que necessiten tutela en
determinades àrees empresarials.
· Mesura 2. Club de l’Emprenedor Rural. És una
comunitat d’emprenedors i emprenedores de la
comarca, que té l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’una activitat empresarial per compte
propi. El club naix amb l’objectiu de donar servei
i suport a l’activitat empresarial a través de facilitar la formació, la informació i els coneixements
necessaris, a pimes, micropimes i autònoms. Gestionat per una junta que s’encarrega de l’organització de les reunions i sessions; i al seu torn coordinada pel personal tècnic del Centre d’Ocupació i
Emprenedoria de la Mancomunitat.
· Mesura 3. Viver d’empreses agroalimentàries obrador compartit a Castielfabib. Es constitueix
com un espai físic de titularitat pública municipal
per a promoure l’ocupació i autoocupació. Ofereixen l’adjudicació temporal de l’obrador a persones
que emprenen o a pimes, combinat amb l’assessorament en la gestió empresarial i la prestació
de serveis comuns per a cobrir així les necessitats
bàsiques que permeten establir, posar en marxa i
consolidar les empreses durant els primers anys;
tot això mitjançant la subscripció d’un catàleg de
serveis, que inclou la cessió temporal de l’espai,
serveis d’assessorament i orientació, un pla formatiu i un pla d’activitats de dinamització, que ha
de prestar una oﬁcina gestora a través d’un contracte de servei, fet que genera una sèrie d’obligacions econòmiques.
· Mesura 4. Creació d’una borsa d’idees de negoci.
Es tracta d’un banc d’idees emprenedores factibles a la comarca, serveix com a incentiu i ajuda
les persones que volen emprendre en el territori.
Les idees les estudiaran els tècnics de la mancomunitat abans d’incorporar-les al banc.
· Mesura 5. Afegir a les aules de la comarca formació sobre l’emprenedoria. Tallers mensuals
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que es facen dins de l’horari lectiu per a alumnes
de primària i secundària.
Objectiu estratègic 2. Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de mà d’obra

programa de pràctiques d’empresa comarcal.
· Mesura 3. Motivar les empreses comarcals a sollicitar el programa de garantia juvenil, amb l’objectiu de reduir la desocupació juvenil i motivar
l’assentament de joves en el territori.

Línies estratègiques:
Estratègia 2.1. Augment de l’estabilitat, mitjançant la disminució de la temporalitat
· Mesura 1. Motivar les empreses comarcals a
fer contractes indeﬁnits, mitjançant la sol·licitud
d’ajudes per al foment de l’ocupació.
· Mesura 2. Sol·licitar a LABORA que en els programes EMCORP i EMERGEIX es tinga en compte el
rendiment de les persones que han participat en
anys anteriors, ja que serveix per a ﬁxar població
formada i amb experiència.

· Mesura 4. Impulsar des de l’Oﬁcina de Joventut
el moviment associatiu juvenil comarcal, amb una
atenció especial al medi rural i als projectes amb
incidència en el territori.
· Mesura 5. Motivar les persones joves de la comarca mostrant-los els recursos que se’ls posen
a l’abast i facilitant-los l’accés a la informació i a
la formació juvenil mitjançant xarrades i activitats.
· Mesura 6. Voluntariats, principalment en el patrimoni natural i cultural.
Línia 3.2. Inserció i suport per a dones

· Mesura 3. Penalització a les persones que rebutgen un lloc de treball a causa de rebre una ajuda
per part de LABORA i/o els Serveis Socials.
· Mesura 4. Realització d’un informe amb les diﬁcultats en el medi rural de la implantació dels
programes de LABORA destinats a la contractació
de persones desocupades com són EMCORP, EMCORD, EMPUJU, EMERGEIX, PLA D’OCUPACIÓ. Línies de foment d’ocupació que no estan adaptades
a les necessitats reals del medi rural, es troben
diﬁcultats per a cobrir els llocs de treball, a més
de la fugida de talents que suposen les mesures
per la falta de continuïtat de les persones joves
formades, i com contribueixen a accelerar la despoblació.
Objectiu estratègic 3. Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits
Línies estratègiques:
Línia 3.1. Inserció i suport per a la gent jove
· Mesura 1. Itineraris personalitzats, en la cerca
activa d’ocupació i borsa d’ocupació comarcal,
com a eina fonamental per a la inserció laboral,
amb igualtat d’oportunitats entre homes i dones
joves.
· Mesura 2. Garantir que la joventut accedisca
al mercat laboral, a través d’una bona transició
d’etapa formativa a l’ocupació, familiaritzant el
jove amb l’entorn laboral, com a punt fonamental
per a reduir la desocupació juvenil, mitjançant un
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· Mesura 1. Itineraris personalitzats, en la cerca
activa d’ocupació i borsa d’ocupació comarcal,
com a eina fonamental per a la inserció laboral,
contemplant la igualtat d’oportunitats entre homes i dones joves.
· Mesura 2. Sessions amb les dones emprenedores i dones en edat de treballar de la comarca per
a conéixer-ne les necessitats i frens per a l’emprenedoria i treball.
· Mesura 3. Formació mensual dirigida a l’emprenedoria femenina.
· Mesura 4. Motivar les empreses comarcals a
contractar dones de manera indeﬁnida a través
dels programes d’ocupació per a dones.
· Mesura 5. Motivar l’associacionisme empresarial
femení en sectors de la cura de les persones de la
tercera edat, a causa del gran nombre de dones
que s’hi dediquen i l’alta demanda que hi ha a la
comarca.
Línia 3.3. Inserció i suport per a persones discapacitades
· Mesura 1. Itineraris personalitzats, dirigits a persones discapacitades, en la cerca activa d’ocupació.
• Medida 2. Talleres mensuales especíﬁcos para el
empleo para personas discapacitadas. La formación
para discapacitados y personas vulnerables es una

herramienta totalmente necesaria para facilitar la
incorporación de estas personas al mercado laboral, ya que además de ayudar a superar sus diﬁcultades comunes, en todos los ámbitos, la formación
para discapacitados tiene el objetivo de facilitarles
la lucha contra la discriminación, presente aún en la
actualidad, dentro y fuera de las empresas; de aquí
la importancia de que la formación para discapacitados y personas vulnerables sea fundamental para
facilitar el empleo en este sector de la población.

· Mesura 5. Motivar les persones migrants a assistir a la formació que s’hi fa, ja que el nombre
d’alumnes és mínim en el cas dels homes i en el
cas de les dones, no n’hi ha.
Objectiu estratègic 4. Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació del
sistema de formació local a les necessitats territorials
Línies estratègiques:

· Mesura 3. Tallers mixtos d’ocupació-formació en
els sectors destacats del territori.
Línia 3.4. Inserció i suport per a persones majors de 45 anys
· Mesura 1. Itineraris especíﬁcs i personalitzats, en
la cerca activa d’ocupació.
· Mesura 2. Alfabetització informàtica i ús de noves
tecnologies per a la cerca d’ocupació.
· Mesura 3. Formació mensual, principalment en
informàtica i ús de noves tecnologies, a causa del
baix coneixement de l’ús de TIC, sobretot en persones majors de 45 anys.
· Mesura 4. Motivar les empreses comarcals a
contractar persones majors de 45 a través dels
programes d’ocupació per a persones desocupades majors de 45 anys.
· Mesura 5. Tallers mixtos d’ocupació-formació en
els sectors destacats del territori.
Línia 3.5. Inserció i suport per a persones migrants
· Mesura 1. Itineraris personalitzats, en la cerca activa d’ocupació i borsa d’ocupació comarcal, com
a eina fonamental per a la inserció laboral, amb
igualtat d’oportunitats entre homes i dones joves.
· Mesura 2. Formació especíﬁca a les persones
migrants, especialment amb altres cultures, per
a facilitar la incorporació a la societat i en el marc
laboral.
· Mesura 3. Tallers mixtos d’ocupació-formació en
els sectors destacats del territori.
· Mesura 4. Motivar les persones migrants mostrant-los els recursos que tenen a l’abast i facilitant-los l’accés a la informació i a la formació
juvenil mitjançant xarrades i activitats.

Línia 4.1. Millora de la formació professional en
el territori de referència
· Mesura 1. Coordinació contínua entre IES Ademuz i el Centre d’Emprenedoria i Innovació.
· Mesura 2. Coordinació entre totes les entitats
locals per a promoure i planiﬁcar formació per a
l’ocupació.
· Mesura 3. Elaborar un informe perquè es permeta la ﬂexibilitat en l’horari del cicle formatiu, i/o fer
el cicle formatiu en línia, així l’alumnat podrà compaginar estudis amb faena i càrregues familiars.
Amb les característiques exposades, la demanada
de formació professional serà molt més àmplia
i concorde amb les necessitats de la població, a
més, amb la formació en línia (no presencial) és
una manera de donar a conéixer el territori fora
de la comarca i pels voltants.
· Mesura 4. Posada en marxa de programa dual
en l’IES Ademuz. Suposaria un model d’innovació
educativa en els cicles de formació professional
de grau mitjà o superior, ja que es compaginarien
els continguts teòrics en l’IES Ademuz amb la formació pràctica en les empreses o associacions de
la comarca, fet que contribuiria amb una població
més qualiﬁcada i preparada per a treballar, a més,
d’incrementar la població, ja que en fer les pràctiques en el territori podria continuar en l’empresa
o emprendre a la comarca.
· Mesura 5. Elaborar un informe per a demanar
l’eliminació dels requisits per a sol·licitar formació en les zones rurals a través de LABORA i altres entitats. Els requisits en formació respecte al
nombre mínim d’assistents (actualment, han de
ser quinze alumnes) i aules homologades en les
zones rurals són els mateixos que en els grans
municipis, cosa que provoca que les zones rurals
estiguen excloses de molta formació que imparteix LABORA i altres entitats per no complir els
requisits. Fet que contribueix a un augment de la
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població amb baixa qualiﬁcació en zones rurals i
la fugida de talents.
· Mesura 6. Convenis entre empreses comarcals i
universitats, és a dir, que les empreses comarcals
apareguen en la llista de possibles llocs on fer les
pràctiques de ﬁnal de grau i ﬁ de màster que aporten les universitats als estudiants.

· Mesura 6. Formació en hostaleria (tradicional, innovadora, d’aproﬁtament) posant el focus en l’ús
dels productes cultivats en la zona.
· Mesura 7. Formació dirigida a persones productores, elaboradores i minoristes de la comarca.

· Mesura 7. Afegir a les aules de la comarca l’assignatura d’emprenedoria en el territori. Tallers
mensuals que es facen dins de l’horari lectiu per a
alumnes de primària, secundària i batxillerat.

· Mesura 8. Formació en noves tecnologies. TIC i
economia digital, com a motivació d’atraure empreses digitals a la comarca i el foment del teletreball.

· Mesura 8. Fomentar entre la gent jove el teletreball i/o a treballar en línia. Accions que es facen
des de l’escola i l’institut per a fomentar la nova
manera de treballar, ja siga algunes classes en línia o exposicions.

· Mesura 9. Formació en activitats tradicionals:
construcció en pedra en sec; forja.

Línia 4.2: Enfortiment de les relacions entre el
sistema educatiu i el sector productiu

· Mesura 11. Formació en administració i gestió.

· Mesura 1. Sessions amb persones emprenedores, empresariat i persones en actiu de la comarca per a conéixer-ne les necessitats formatives.
· Mesura 2. Formació auxiliar d’infermeria, formació sociosanitària a persones dependents i/o de la
tercera edat. Actualment des del SAD de la Mancomunitat i la residència de la tercera edat d’Ademuz, que és l’empresa que més ocupació genera a la comarca, els és molt complicat cobrir les
vacants amb persones formades –arriben a estar
un any sense suplir diverses vacants–, a més amb
l’obertura a la ﬁ del 2020 del centre de dia, la demanda de persones qualiﬁcades en el sector serà
encara més gran.
Fins i tot la formació es pot enfocar de manera
privada al gran nombre de cuidadores de persones majors a domicili.
Els darrers anys, algunes dones han compaginat
la faena i les responsabilitats familiars amb estudiar a València, Landete o Terol per a formar-se
en el sector.
· Mesura 3. Formació en gestió mediambiental i
medi ambient, aproﬁtant la gran quantitat de paratge forestal que té la comarca.
· Mesura 4. Formació de comerç i màrqueting en
línia, ateses les necessitats i diﬁcultats que tenen
els comerços de la comarca en la venda fora del
territori.
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· Mesura 5. Formació en turisme i agroturisme.

· Mesura 10. Formació en construcció i restauració
de fronteres i ediﬁcis.

· Mesura 12. Formació requerida per a diversos
llocs (formació per hores): curs de prevenció de
riscos laborals, maneig de carrets elevadors, PRL
per a instal·ladors.
· Mesura 13. Formació en seguretat alimentària.
· Mesura 14. Formació en gestió ramadera.
· Mesura 15. Formació en gestió de cultius.
· Mesura 16. Formació en maquinària i mecanització, principalment de maquinària agrícola.
· Mesura 17. Formació en arts plàstiques. És un
lloc idoni per a practicar-les, a més atrauria de
manera més estable un sector de la població. Actualment assisteixen esporàdicament professionals de l’art a la comarca.
Objectiu estratègic 5. Consolidació del model
productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment
de més valor afegit, en el context del desenvolupament local
Línies estratègiques:
Estratègia 5.1. Valorització i visibilització de la
producció local
· Mesura 1. Consolidar i crear una marca territorial pròpia com a eina útil per a desenvolupar el
potencial endogen de la comarca.

· Mesura 2. Creació d’un logotip identiﬁcador de la
comarca per a incorporar-lo en tots els productes
i actes que s’hi facen.
· Mesura 3. Programa anual d’esdeveniments (ﬁres, congressos etc.) orientats a atraure visitants
i a donar a conéixer els productes i activitats que
s’hi fan (tecnoalimentaris, turístics, etc.) fora del
territori.
· Mesura 4. Mercats agroecològics de proximitat.
· Mesura 5. Creació d’una botiga comarcal en línia on tots els comerços de productes tradicionals puguen vendre el seu producte. Actualment,
la majoria dels comerciants i transformadors de
productes de la comarca no disposen de venda en
línia ni web per a fer-ho, tan sols venen si el client
entra en les seues instal·lacions, la qual cosa contribueix en la majoria a un desànim col·lectiu. La
creació d’una botiga en línia seria un punt a favor
per a la comarca quant a la visualització de productes i per a donar a conéixer el territori.
Estratègia 5.2. Estratègia turística territorial
· Mesura 1. Crear una estratègia comarcal de
desenvolupament de turisme sostenible.
· Mesura 2. Coordinació i unió de totes les entitats
locals i associacions per a promoure i planiﬁcar
esdeveniments a la comarca.
· Mesura 3. Donar solució a la gestió de l’oﬁcina
TouristInfo del Rincón de Ademuz, la qual actualment es troba tancada per falta de personal.
L’oﬁcina la gestiona la Mancomunitat, i per falta
de ﬁnançament es troba tancada. En estar situada
a Castielfabib, l’ajuntament del municipi quan té
personal disponible s’encarrega d’obrir-la, fet que
comporta que el servei de l’oﬁcina siga esporàdic
i poc qualiﬁcat.
Per a solucionar el problema fa falta ﬁnançament
per a mantindre al personal qualiﬁcat de manera
contínua. Una altra de les alternatives és convertir
l’oﬁcina TouristInfo d’Ademuz en oﬁcina comarcal i
que la gestione la Mancomunitat, però per a fer-ho
han de posar-se d’acord tots els ajuntaments de
la comarca, a més que amb l’opció plantejada es
veuria incrementat el desequilibri territorial. Com
ja hem comentat, la majoria dels serveis, públics i
privats, es troben centrats a Ademuz, la qual cosa
provoca que la resta de municipis queden sense
serveis i sense la possibilitat de créixer.

· Mesura 4. Plataforma en línia on es gestione tot
el que estiga relacionat al turisme a la comarca.
Es tractaria d’una plataforma on es puguen fer
reserves d’allotjaments, restaurants i/o experiències.
A més, comptaria amb l’opció de descàrrega d’informació i rutes en GPS de totes les activitats esportives que es poden fer en el territori i municipis
confrontants. Una opció amb la qual es fomenta el
turisme sostenible, ja que no fa falta senyalitzar
les rutes, la qual cosa comporta una despesa més
baixa per a les administracions.
D’altra banda, des de la plataforma també es podria adquirir informació i senyalització de tots els
punts culturals importants a la comarca.
· Mesura 5. Guia turística comarcal.
Actualment tan sols es troba al municipi d’Ademuz, i és de gestió pública. La cosa ideal seria
motivar l’emprenedoria en el sector, on un o diversos guies turístics s’encarregaren de la gestió
de visites en tota la comarca.
· Mesura 6. Sinergia amb ATRA i la resta d’allotjaments i restaurants que no hi estan inclosos amb
les administracions públiques, ja que s’ha de treballar en un mateix sentit.
· Mesura 7. Vincular l’artesania agroalimentària al
producte turístic.
· Mesura 8. Posar en valor el producte agrícola del
territori com a matèria primera en l’oferta gastronòmica.
· Mesura 9. Menús degustació del producte de temporada del territori en el sector de la restauració.
· Mesura 10. Fomentar el turisme Starlight com a
reserva en el punt de vista cientíﬁc i com a destinació en el punt de vista turístic.
· Mesura 11. Fomentar el turisme slow: turisme
sostenible i no massiﬁcat.
· Mesura 12. Fomentar el turisme esportiu. Atesa
la situació i les característiques de la comarca,
s’hi poden desenvolupar esdeveniments esportius
molt singulars com són el Raid Ademuz, motocròs
Rincón de Ademuz, on s’han fet inclús competicions de Copa d’Espanya i l’Ultra Trail El Rincón
de Ademuz, que puntua per a la carrera més important del món. A més d’altres esdeveniments
235

ESTRATÈGIES TERRITORIALS I OCUPACIÓ

esportius de bicicleta de muntanya i trail que s’hi
organitzen i que competeixen en l’àmbit territorial
valencià.
· Mesura 13. Posar en valor un centre d’interpretació de l’arquitectura vernacla.
· Mesura 14. Incentivar els allotjaments turístics
en el manteniment i l’aproﬁtament de l’arquitectura tradicional. Com per exemple són els corrals
i/o pallers.
· Mesura 15. Fomentar el turisme basat en els ODS
(objectius desenvolupament sostenible).
· Mesura 16. Propiciar la creació d’oferta complementària.
· Mesura 17. Condicionar i millorar la zona de caravanes i acampada situada a Castielfabib i que
gestiona l’ajuntament del municipi.
Estratègia 5.3. Estratègia de protecció del patrimoni
· Mesura 1. Declarar festa d’interés turístic nacional alguns dels singulars actes lúdics tradicionals
dels municipis de la comarca, amb l’objectiu de
preservar la tradició. Com per exemple el singular
volteig humà de campanes a Castielfabib, únic a
tot Espanya, o la «Caja y Pita» de Vallanca.

· Mesura 7. Major difusió a la festa d’interés turístic nacional, «Romería de Santerón», a Vallanca.
· Mesura 8. Ampliació curricular. Foment del coneixement i divulgació del patrimoni comarcal,
tant en l’àmbit escolar com fora, implicant el veïnat a preservar-lo. No només referent al patrimoni
històric i artístic, sinó en allò més representatiu
del caràcter de les poblacions, com l’aspecte i el
color de les fronteres de les cases, l’arquitectura
popular, etc.
· Mesura 9. Afegir a les aules de la comarca formació sobre identitat territorial. Tallers mensuals
que es facen dins de l’horari lectiu per a alumnes
de primària i secundària.
Estratègia 5.4. Recuperar i preservar l’oﬁci tradicional
· Mesura 1. Recuperació in situ de l’oﬁci de morter
per a la preservació de parets de pedra en sec.
· Mesura 2. Recuperació de les receptes tradicionals a través de la tradició oral.
· Mesura 3. Posar en valor receptes tradicionals a
través dels restaurants com a reclam turístic.
Objectiu estratègic 6. Principi de transversalitat
Línies estratègiques:

· Mesura 2. Recuperar i posar en valor la tradició
musical a la comarca, com és «Caja y Pita» a Vallanca, «Albadas» a Ademuz, «La Aurora» a Castielfabib i «Los Mayos», a Vallanca i Puebla de San
Miguel.
· Mesura 3. Suport econòmic a la recuperació de
l’arquitectura patrimonial de la comarca, amb
l’objectiu de donar vitalitat a l’arquitectura abandonada. Molts habitatges estan abandonats i en
males condicions, amb la mesura es fomentaria
que s’arreglaren.
· Mesura 4. Catalogar les estructures de pedra en
sec que hi ha a la comarca.
· Mesura 5. Formar en el sector de la construcció sobre com preservar l’arquitectura tradicional
amb material modern.
· Mesura 6. Continuar els tallers d’arquitectura que
s’hi feien periòdicament, concretament al municipi de Castielfabib.
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Estratègia 6.1. Promoure la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral i la corresponsabilitat
· Mesura 1. Campanya de sensibilització tant a la
població com a l’empresariat sobre els beneﬁcis
de les mesures que faciliten la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral per a homes i dones, també a l’empresariat sobre els valors en la
gestió empresarial basats en la igualtat i la corresponsabilitat.
· Mesura 2. Campanya de sensibilització per a fomentar la implicació dels homes en les faenes de
cura i desenvolupament del vincle afectiu i la inclinació a través d’una participació més gran en
l’educació per a la maternitat/paternitat i la criança.
· Mesura 3. Promoció dels serveis que hi ha en
el territori d’atenció i educació a menors de tres
anys i serveis complementaris per a cobrir necessitats de conciliació.

· Mesura 4. Difusió dels drets, permisos i mesures legals en matèria de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, tant a població com a
gestors de recursos humans de l’empresariat a ﬁ
d’afavorir-ne l’ús.
Estratègia 6.2. Promoure la igualtat entre dones
i homes en l’accés, la permanència i la promoció
en l’ocupació
· Mesura 1. Assessorament a empreses per a la
implantació de plans d’igualtat i promoció del visat d’igualtat de la Comunitat Valenciana i el distintiu estatal «igualtat en l’empresa».
· Mesura 2. Pla d’igualtat en totes les institucions
públiques.
· Mesura 3. Coordinació amb equip de serveis socials, agent d’igualtat i emprenedoria per a facilitar
la inserció sociolaboral de dones víctimes de violència de gènere.
· Mesura 4. Organització d’intercanvis de bones
pràctiques en igualtat amb empreses d’altres comarques.
Estratègia 6.3. Potenciar i donar suport a l’emprenedoria femenina
· Mesura 1. Foment a la creació de xarxes de dones emprenedores, que servisquen de suport a
les seues iniciatives empresarials i promoguen
l’intercanvi d’experiències.
· Mesura 2. Formació trimestral en TIC dirigida a
dones, amb la ﬁnalitat de reduir la bretxa tecnològica i digital de les dones.
· Mesura 3. Impuls a la creació de cooperatives de
serveis d’atenció a persones dependents i ajuda a
la conciliació rural.
Objectiu estratègic 7. Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics
Assegurar una dotació adequada en matèria d’infraestructures, telecomunicacions i subministrament elèctric és una necessitat fonamental per a
assegurar, no sols el manteniment de la població
a la comarca en oferir-los una millora en la qualitat de vida, sinó també el desenvolupament eﬁcient de les seues potencialitats econòmiques.
Com s’ha esmentat en el diagnòstic territorial, les
característiques socials de la comarca plantegen

uns hàndicaps que limiten l’accés a la població.
Per això, la qüestió de millorar les infraestructures viàries i els mitjans de transport públics són
un dels eixos fonamentals de l’objectiu. De la mateixa manera, el desenvolupament i les millores
de les tecnologies de la informació i de la comunicació, com la millora del subministrament elèctric
adquireixen una importància especial, no sols per
millorar la qualitat de vida de la ciutadania de la
comarca, sinó com una oportunitat per a desenvolupar un teixit empresarial, la qual cosa també
propiciaria un augment de població.
Des de les administracions públiques de la comarca, només podem reclamar a les empreses
concessionàries dels serveis i a l’administració
autonòmica o estatal perquè ens doten dels serveis necessaris per a assegurar el desenvolupament empresarial i, per tant, mantindre la població actual o fer-la créixer.
Línies estratègiques:
Estratègia 7.1. Millora de les tecnologies de la
informació i la comunicació
· Mesura 1. Internet debades en tots els municipis,
almenys en un espai de cotreball. Hi ha municipis
que ja disposen de zones amb wiﬁ debades.
· Mesura 2. Reclamació de la instal·lació de ﬁbra
òptica en els municipis.
La comarca consta en el programa d’extensió de
la banda ampla de nova generació de l’any 2017,
des de llavors s’havia d’haver instal·lat la ﬁbra òptica en tot el territori.
Actualment, tan sols els municipis d’Ademuz, Casas Bajas, Vallanca i Torrebaja tenen instal·lat el
cable; l’empresa instal·ladora no el connecta a la
xarxa i ni fa la connexió de repartiment als usuaris, per la qual cosa és ineﬁcaç la instal·lació.
Està en tràmits la reclamació per part de les administracions públiques locals i autonòmiques.
· Mesura 3. Senyalització de punts de cobertura en
tots els municipis i aldees per a facilitar-hi l’accés.
· Mesura 4. Reclamació a les empreses de telefonia mòbil de falta de servei de telefonia i de
transferència de dades, com a mínim, en 3G, 4G.
Compliment de l’Agenda Digital Europea, la qual
en la major part dels municipis de la comarca no
es compleix.
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Estratègia 7.2. Millora de les infraestructures de
transport
· Mesura 1. Implantació d’un transport públic intern comarcal.
· Mesura 2. Instar les administracions competents
a millorar la xarxa de carreteres de vertebració
territorial i camins rurals.
· Mesura 3. Instar les administracions competents
a implantar l’Estudi de Transport Públic que uneix
la comarca amb València; l’estudi ja l’ha fet la Generalitat Valenciana, però encara no s’ha implantat.
Estratègia 7.3. Millora del subministrament
elèctric
· Mesura 1. Cerca de ﬁnançament per a implantar
turbines generadores d’energia aproﬁtant el cabal
permanent dels tres rius que hi ha a la comarca.
· Mesura 2. Foment de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum, mitjançant sensibilització i conscienciació a la ciutadania.
· Mesura 3. Instar les administracions competents
a millorar el subministrament elèctric.
B/ OBJECTIU ESTRATÈGIC RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
Objectiu estratègic 8. Estructura territorial i
xarxes internes
S’han de generar acords entre els agents socioeconòmics del territori, públics o privats, amb
ﬁnalitats que responguen a interessos comuns,
tant per a promoure l’emprenedoria social, projectes de formació i orientació, i inserció laboral
d’aturats com per a assessorar l’empresariat.
Línies estratègiques:
Estratègia 8.1. Estratègia de desenvolupament
local participativa
Una estratègia de desenvolupament local participativa com a punt inicial del procés. Per a impulsar el desenvolupament del nostre territori hem
de comptar amb la participació de la ciutadania
on s’arrepleguen les seues aspiracions, idees i els
diferents punts de vista que hi ha en el territori.
· Mesura 1. Fòrums de participació periòdics per a
seguiment del pla estratègic.
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· Mesures 2. Creació d’un consell de participació
ciutadana comarcal que servisca per a tindre informació, estudiar, debatre, consultar i fer propostes sobre la comarca.
· Mesura 3. Creació de consells sectorials per a arreplegar les iniciatives i les preocupacions de les
empreses i emprenedors.
· Mesura 4. Fer una anàlisi qualitativa per mitjà
d’enquestes a líders veïnals, representants polítics i socials i persones destacades de les empreses locals.
· Mesura 5. Tallers i activitats dirigides a tota la
ciutadania del territori independentment de l’edat,
sexe o formació sobre diferents temes vinculats
amb la comarca. Sobre la identitat territorial, canvi
a una societat més sostenible i innovadora, conscienciació mediambiental, ocupació i emprenedoria,
conscienciació del consum del producte local, etc.
· Mesura 6. Camps de treball anuals per a gent
jove de dins i fora de la comarca, on s’aprén a
treballar en el medi rural. S’inverteix en el desenvolupament sociocomunitari i mediambiental de
l’entorn rural.
Estratègia 8.2. Xarxes internes entre els organismes públics
· Mesura 1. Millora de la comunicació i coordinació
de la xarxa comarcal dels tècnics de les administracions públiques que conformen la comarca.
· Mesura 2. Coordinació i col·laboració amb l’agent
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ademuz.
· Mesura 3. Col·laboració i coordinació amb el GAL
Túria Calderona.
· Mesura 4. Comunicació i coordinació amb el centre de salut, la residència de la tercera edat i el
centre de dia.
Estratègia 8.3. Xarxes internes - Dirigides al treball conjunt per al foment d’accions relacionades amb el turisme
· Mesura 1. Contacte i col·laboració amb la TouristInfo Rincón de Ademuz i TouristInfo Ademuz.
· Mesura 2. Coordinació i col·laboració amb l’Asociación Turística del Rincón de Ademuz (ATRA) i la resta
d’allotjaments i restaurants que no hi estan inclosos.

· Mesura 3. Contacte i coordinació amb totes les
empreses dedicades al sector turístic a la comarca (hostalatge, hostaleria, turisme actiu, etc.).
· Mesura 4. Treballar conjuntament les administracions públiques amb les associacions organitzadores de ﬁres, activitats i esdeveniments lúdics
i esportius a la comarca.
Estratègia 8.4. Xarxes internes - Dirigides a la
formació
· Mesura 1. Comunicació i col·laboració amb els
centres educatius: guarderia, CRA, institut de secundària i centre de formació professional.
· Mesura 2. Comunicació i col·laboració amb l’escola d’adults.
· Mesura 3. Comunicació i col·laboració amb PANGEA per a dur a terme formació a persones migrants.
· Mesura 4. Comunicació i col·laboració amb les
AMPA del CRA i de l’institut.
Estratègia 8.5. Xarxes internes - Dirigides al treball conjunt per al foment del patrimoni natural
· Mesura 1. Col·laboració amb l’associació Club Alpino El Rincón en l’organització d’esdeveniments
esportius a la comarca (trail i bicicleta de muntanya).
· Mesura 2. Col·laboració amb l’associació Club de
Raid Albalat Endurance en l’organització d’esdeveniments esportius a la comarca (hípica).
· Mesura 3. Col·laboració amb l’associació Motoclub Rincón de Ademuz en l’organització d’esdeveniments esportius a la comarca (motocròs i trial).
· Mesura 4. Col·laboració i coordinació amb el parc
natural Puebla de San Miguel, per a fer-hi actes i
activitats i cooperar en projectes.
Estratègia 8.6. Xarxes internes - Dirigides al treball conjunt per al foment del patrimoni cultural
i patrimonial
· Mesura 1. Col·laboració amb l’Instituto Cultural y
de Estudios Rincón de Ademuz (ICERA), que treballa a escala comarcal.

culturals que treballen en l’àmbit local.
Estratègia 8.7. Xarxes internes - Dirigides a potenciar la marca territorial dels productes i serveis de la comarca
· Mesura 1. Treballar conjuntament amb actors locals que es troben fora de la comarca.
· Mesura 2. Coordinació i col·laboració amb els
productors comarcals interessats en l’ús d’una
marca de productes.
· Mesures 3. Col·laboració amb els productors que
utilitzen l’obrador compartit de l’Ajuntament de
Castielfabib.
· Mesura 4. Col·laboració amb periòdics com Ademuz Diario i Más Turia per a la difusió interna de
projectes, notícies i actes a la comarca.
Estratègia 8.8. Potenciar i afavorir el teixit associatiu comarcal
· Mesura 1. Comunicació i col·laboració entre associacions i organismes públics de la comarca.
· Mesura 2. Creació d’un mapa d’associacions de
la comarca.
· Mesura 3. Organització de trobades comarcals
entre associacions i col·lectius socials.
· Mesura 4. Potenciar el Club de l’Emprenedor. Comunitat d’emprenedors que té l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’una activitat empresarial per compte propi.
· Mesura 5. Creació de l’associació comarcal d’empresaris per a afrontar de manera conjunta els
problemes que afecten les empreses.
· Mesura 6. Creació d’una associació de productors
locals.
· Mesura 7. Reactivació de l’associació de comerços. Actualment s’intenta reactivar, però de manera local a Ademuz, per a una vegada activada
fer-ho a tota la comarca.
· Mesura 8. Reactivació de l’associació de desenvolupament de la construcció comarcal. Actualment inactiva.
· Mesura 9. Creació de l’associació de joves rurals.

· Mesura 2. Col·laboració amb les associacions
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· Mesura 10. Creació de l’associació de dones llauradores.

da a persones que es dediquen al sector del turisme i hostaleria a la comarca.

· Mesura 11. Creació de l’associació de joves llauradors.

· Mesura 4. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, per a la formació i seminaris dirigits a
productors i empreses dedicades al sector primari.

· Mesura 12. Creació de pimes o associacions per
a la cura de la tercera edat i neteja.
Objectiu estratègic 9. Xarxes territorials externes, col·laboracions
El mercat laboral ha de promoure la participació
dels actors del territori en xarxes tant regionals i
estatals com d’àmbit internacional, totes vinculades a l’ocupació, amb la ﬁnalitat de conéixer experiències i projectes que permeten millorar l’eﬁciència i eﬁcàcia de les polítiques laborals locals.

· Mesura 5. Sinergia amb Divalterra, per a formació per a tècnics de desenvolupament rural, pimes
i emprenedors.
· Mesura 6. Treballar conjuntament amb FAVECTA.
· Mesura 7. Col·laboració amb el Centre Europeu
d’Empreses Innovadores (CEEI), per a formació
dirigida a empreses, persones emprenedores i
agents de l’ecosistema emprenedor.

Línies estratègiques:
Estratègia 9.1. Xarxes externes - Comarques
semblants

· Mesura 8. Col·laboració amb AMFAR (Federació
de dones i famílies d’àmbit rural) per a la formació
de dones rurals.

· Mesura 1. Establir sinergies amb les comarques
veïnes.

· Mesura 9. Treballar conjuntament amb les cambres de comerç.

· Mesura 2. Contacte amb experiències de territoris semblants a la nostra comarca.

· Mesura 10. Treballar conjuntament amb els sindicats, UGT i CCOO, per a la formació dels treballadors i empresaris en determinats sectors.

Estratègia 9.2. Xarxes externes - Dirigides al
banc d’habitatges, terres i instal·lacions
· Mesura 1. Col·laboració amb la Confederació de
Centres de Desenvolupament Rural (COCEDER) en
la difusió dels habitatges, instal·lacions i terres
en desús de la comarca, amb l’objectiu d’atraure
nous pobladors.
· Mesura 2. Comunicació amb la Conselleria d’Habitatge, per a fomentar el lloguer d’habitatges i
donar-hi ajuda.
Estratègia 9.3. Xarxes externes - Dirigides a la
formació
· Mesura 1. Col·laboració amb el Servei Valencià
d’Ocupació i Formació (LABORA).
· Mesura 2. Col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FMVP), en l’organització de tallers formatius dirigits principalment
al comerç local.
· Mesura 3. Sinergies amb la Xarxa de Centres de
Turisme (CdT), en l’organització de formació dirigi240

Estratègia 9.4. Xarxes externes - Dirigides a
empreses, ocupació i emprenedoria
· Mesura 1. Col·laboració amb el Servei Valencià
d’Ocupació i Formació (LABORA).
· Mesura 2. Col·laboració amb la xarxa universitària d’universitats públiques valencianes, per al
foment de pràctiques en empreses comarcals.
· Mesura 3. Sinergies Divalterra, amb la xarxa ADL
per a difusió de les ofertes d’ocupació i incloure la
nostra borsa d’ocupació comarcal.
· Mesura 4. Col·laboració amb el Centre Europeu
d’Empreses Innovadores (CEEI), per a l’ajuda en
creació d’empreses.
· Mesura 5. Treballar conjuntament amb la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials
(CEOE).
Estratègia 9.5. Xarxes externes - Dirigides al
sector agricultura, ramaderia i forestal (ecològic)

· Mesura 1. Col·laboració i coordinació amb el
Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura (CERAI) en
formació i en el desenvolupament del projecte de
dinamització agrària comarcal.
· Mesura 2. Coordinació i col·laboració amb la Societat Espanyola Agrícola Ecològica (SEAE).
· Mesura 3. Coordinació amb l’associació Llavors
d’ací. Es tracta d’una associació que promou la
conservació de la biodiversitat agrària del País
Valencià i els coneixements i cultura associats.
· Mesura 4. Sinergia amb el Comité d’Agricultura
Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).
· Mesura 5. Sinergia amb la Universitat Politècnica
de València.
· Mesura 6. Sinergia amb la Universitat de València.
Estratègia 9.6. Xarxes externes - Dirigides al
projecte de gestió de residus orgànics
· Mesura 1. Col·laboració amb el Consorci Valencià
Interior.

Estratègia 9.9. Xarxes externes - Dirigides al
patrimoni natural
· Mesura 1. Col·laboració amb l’Associació Nacional de Paisatgistes.
· Mesura 2. Col·laboració amb la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians.
· Mesura 3. Col·laboració amb la UTMB Montblanc,
perquè l’esdeveniment de la UTR El Rincón de
Ademuz puntue per a l’esdeveniment més important del món en l’esport del trail.
· Mesura 4. Col·laboració amb la Federació Eqüestre Internacional i la Federació d’Hípica de la Comunitat Valenciana, per a l’organització de l’esdeveniment esportiu internacional del raid Rincón
de Ademuz.
· Mesura 5. Col·laboració amb la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana (FMCV) per
a la realització de la Copa Espanya de motocròs a
la comarca.
· Mesura 6. Col·laboració amb l’Escola Valenciana
d’Alta Muntanya (EVAM), perquè la formació de
tècnics en muntanya es faça a la comarca.

· Mesura 2. Servei de Transferència en Tecnologia
de la Conselleria, per a dur a terme el projecte de
valorització de residus orgànics procedents de
l’agricultura junt amb la FORM a la comarca mitjançant compostatge.

· Mesura 7. Col·laboració amb Federació d’Esports
de Muntanya i Escalada a la Comunitat Valenciana
(FEMECV), per al desenvolupament de proves tècniques a la comarca.

Estratègia 9.7. Xarxes externes - Dirigides a la
venda de productes de la comarca

Estratègia 9.10. Xarxes externes - Dirigides a la
difusió de la comarca en l’exterior

· Mesura 1. Contacte i col·laboració amb comerços
a València i Terol per a comercialitzar productes
amb la marca Rincón de Ademuz.

· Mesura 1. Col·laboració amb espais televisius
com Terra Viva, El Matí À Punt, etc.

Estratègia 9.8. Xarxes externes - Dirigides al turisme

· Mesura 2. Col·laboració amb periòdics com Levante, Las Provincias, Boletín Comarcal CV, Economía Digital CV, Revista AE, Heraldo de Teruel, etc.

· Mesura 1. Sinergies amb la Xarxa de Centres de
Turisme (CdT). Per al foment de l’ocupació a la comarca.

· Mesura 3. Col·laboració amb emissores de ràdio
com SER Terol, Play Radio, Aragón Radio, Ràdio
Universitat Miguel Hernández d’Elx, etc.

· Mesura 2. Contacte i coordinació amb organitzadors de ﬁres i esdeveniments fora de la comarca
(ﬁres turístiques, gastronòmiques, ocupació, etc.).

Estratègia 9.11. Xarxes governamentals

· Mesura 3. Comunicació amb l’Institut Valencià
d’Art Modern (IVAM), per a la continuïtat del museu
a l’aire lliure d’escultures que hi ha a la comarca.

· Mesura 1. Coordinació amb la Diputació de València.
· Mesura 2. Comunicació i coordinació amb la Generalitat Valenciana.
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· Mesura 3. Comunicació amb entitats de l’Estat.
· Mesura 4. Col·laboració amb entitats de la Unió
Europea, per a dur a terme projectes europeus.
Estratègia 9.12. Xarxes externes - Dirigides a la
igualtat de gènere
· Mesura 1. Col·laboració amb l’Institut de la Dona.
· Mesura 2. Col·laboració amb CRM Segorbe.
C/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
Objectiu estratègic 10. Transversalitat de la innovació
Línies estratègiques:
Estratègia 10.1. Valorització de residus orgànics
procedents de l’agricultura mitjançant compostatge
El present projecte posarà en marxa a la comarca experiències pilot de valorització in situ de la
fracció orgànica dels residus domèstics, i els residus procedents de l’agricultura per a obtindre
un compost de qualitat. Unes experiències que
permetran que veïns i veïnes coneguen maneres
alternatives de gestionar els residus en el propi territori obtenint un producte ﬁnal de qualitat
i de gran valor; que també seran contemplades
a l’hora de deﬁnir els plans locals de gestió de
residus. L’adhesió i participació serà voluntària;
de manera que seran els mateixos ciutadans i
ciutadanes qui, de manera voluntària, aporten
els seus residus orgànics com a recurs per al
desenvolupament del projecte i la valorització
mitjançant processos de compostatge.
· Mesura 1. Estudi de la viabilitat i realització del
projecte de la creació d’una compostador comunitari a la comarca ateses les indicacions del Servei
de Transferència en Tecnologia de la Conselleria.
· Mesura 2. Realització d’un procés participatiu
per a la informació/formació dels veïns i veïnes
i la seua implicació, determinant per a dur a terme una arreplega selectiva de la fracció orgànica
dels residus sòlids urbans, imprescindible per a
la implementació i el funcionament correctes del
projecte.
· Mesura 3. Conéixer i visitar experiències similars
que ja es fan en territori valencià, com per exem242

ple, als municipis d’Ayora, Carrícola, Bocairent o
Fontanars dels Alforins.
· Mesura 4. Creació de la instal·lació de compostatge.
· Mesura 5. Establir un programa d’educació i participació ambiental d’arreplega i compostatge a la
ciutadania. El Reglament 55/2019, en l’article 14,
que s’ha de contractar un educador ambiental; en
ser un municipi de menys de 5.000 habitants, en el
nostre cas una comarca, l’educador estarà a mitja
jornada.
· Mesura 6. Cerca de personal (mestre compostador) perquè s’encarregue de l’arreplega porta a
porta i el compostatge de la matèria RSU.
· Mesura 7. Formació a la ciutadania sobre com
s’ha de fer el reciclatge a casa.
Estratègia 10.2. Parcel·les experimentals de
cultius ecològics
L’objectiu general del projecte és iniciar un procés
d’investigació que permeta identiﬁcar, potenciar
i desenvolupar cultius amb viabilitat econòmica
provada per a posar-los en valor i que l’aproﬁten
els agricultors actuals i els potencials agricultors.
· Mesura 1. Continuació del contracte del tècnic
en Agroecologia de la Mancomunitat, projecte que
tan sols dura dos anys i és molt difícil prorrogar,
per la qual cosa tot el treball fet durant dos anys
es perdria.
· Mesura 2. Identiﬁcació del maneig de les varietats tradicionals. Això es farà mitjançant una metodologia basada en la investigació agrària participativa. Es treballarà amb els agricultors de la
zona, i com una peça clau més de l’engranatge de
la cadena de producció és fonamental integrar els
consumidors mitjançant els bancs de consum.
· Mesura 3. Promoure la recuperació i catalogació
d’espècies i varietats tradicionals i el seu agroecosistema, com a estratègia per a l’adaptació a una
situació de canvi climàtic global.
· Mesura 4. Cultivar cultius innovadors a la comarca com ara els fruits rojos, la fraula, llúpol i ordi
per a la cervesa, creïlla de sembra i plantes farratgeres per a la utilització dels equips de cavalls
dirigits a l’escola de raid.
· Mesura 5. Potenciar l’ús de tècniques agronòmi-

ques no contaminants que no perjudiquen les persones i que siguen amables amb l’entorn.

bitatges en desús, ja que molts segueixen a nom
de tres o quatre generacions anteriors.

· Mesura 6. Creació d’un banc de llavors a partir
de les llavors dels cultius experimentals que es
duguen a terme en el projecte Rincón Impulsa per
a la conservació in situ de la biodiversitat cultivada local.

· Mesura 7. Sol·licitar a les administracions competents la reducció dels impostos patrimonials i la
revisió de plusvàlues en la compra d’habitatges en
zones rurals despoblades.

· Mesura 7. Estudi climàtic i edafològic comarcal
per a la determinació de les parcel·les.

· Mesura 8. Sol·licitar a les administracions competents una línia d’ajudes per a la reforma o adquisició d’un habitatge en zones rurals amb el risc
de despoblació.

· Mesura 8. Posada en marxa de les parcel·les experimentals, cultiu, adaptació, deﬁnició d’indicadors, etc.

Estratègia 10.4. Banc de terres

· Mesura 9. Reducció d’aigua utilitzada per al reg
de les produccions en regadiu.

· Mesura 1. Contractació d’una persona que s’encarregue de recórrer tota la comarca estudiant les
terres en desús per a posar-se en contacte amb
els propietaris.

· Mesura 10. Ús de micorrizes en les plantacions
per a reduir l’estrés hídric en les produccions en
secà.
Estratègia 10.3. Banc d’habitatges i instal·lacions
· Mesura 1. Contractació de personal que s’encarregue de recórrer tota la comarca estudiant els
habitatges i instal·lacions en desús per a posar-se
en contacte amb els propietaris.
· Mesura 2. Llista d’habitatges en desús de la comarca per a posar-se en contacte amb els propietaris.
· Mesura 3. Recuperació dels habitatges abandonats, és a dir, mitjançant normativa tots els habitatges abandonats passarien a ser de l’Administració Pública, la qual els podria posar a un preu
menor amb el requisit que l’habitatge siga per a
llogar, per a emprendre mitjançant una casa rural
o com a habitatge privat, mai per a venda. Amb
l’objectiu de motivar i incrementar els habitatges
en lloguer a la comarca i emprendre.
· Mesura 4. Finançament tècnic per a escripturar
tots els habitatges que hui en dia no ho estan. Moltes dels habitatges en ser herències no s’han escripturat.

· Mesura 2. Ordenança en tots els ajuntaments per
a incorporar les terres en desús al banc d’habitatges. Actualment dels set municipis només dos,
Ademuz i Castielfabib, tenen l’ordenança per a poder dur a terme el banc d’habitatge.
· Mesura 3. Llista de terres en desús de la comarca
per a posar-se en contacte amb els propietaris.
· Mesura 4. Facilitar el contacte entre persones del
sector amb la ﬁnalitat d’optimitzar la utilització de
la maquinària que hi ha. Serviria com un incentiu
per a treballar les terres abandonades, ja que el
cost és menor en no haver d’adquirir maquinària.
· Mesura 5. Concentració parcel·lària en ecològic.
· Mesura 6. Sol·licitar a les administracions competents l’Oﬁcina de Gestió de Terres.
· Mesura 7. Sol·licitar el manteniment del tècnic
en agroecologia de la mancomunitat, ja que el
seu projecte per a cobrir el lloc ﬁnalitza enguany
(2020) i és molt difícil tornar a sol·licitar l’ajuda. Si
no es continua amb el seu contracte la faena feta
no servirà.
Estratègia 10.5. Creació d’una marca de qualitat
per als productes del territori

· Mesura 5. Sinergia amb la Conselleria d’Habitatge, per a sol·licitar ajuda tècnica i de difusió del
banc d’habitatges i instal·lacions comarcal.

Creació d’una marca de qualitat per als productes
del territori, ja siguen serveis, productes d’alimentació o experiències.

· Mesura 6. Sol·licitar a les administracions competents una tarifa plana per a escripturar els ha-

· Mesura 1. Participació ciutadana amb les empreses per a conéixer si utilitzarien el distintiu o
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marca de qualitat. La mesura s’ha dut a terme i les
empreses veuen necessari i beneﬁciós un símbol
distintiu en els productes de la comarca, però no
volen fer el projecte, per la qual cosa s’ha pres la
decisió des de la Mancomunitat de dur a terme el
projecte des de l’Administració, però amb la gestió
d’un comité.
· Mesura 2. Deﬁnir, modiﬁcar i aprovar el reglament d’ús de la marca de qualitat territorial (carta
general), les cartes especíﬁques i la carta gràﬁca.
· Mesura 3. Registrar la imatge gràﬁca de marca
de qualitat territorial en l’Oﬁcina d’Harmonització
del Mercat Interior.
· Mesura 4. Establir la llista de productes, serveis,
recursos, etc., que poden ser susceptibles de certiﬁcació, que s’han d’especiﬁcar en la carta general.
· Mesura 5. Designar l’organisme encarregat de
gestionar, certiﬁcar i controlar la marca de qualitat territorial.
· Mesura 6. Deﬁnir, modiﬁcar i aprovar el Reglament del comité de gestió, certiﬁcació i control de
la marca de qualitat territorial.
· Mesura 7. Designar els avaluadors externs, que
han d’emetre els informes tècnics necessaris de
cada sol·licitant, per a la concessió de la marca i
les renovacions posteriors.
· Mesura 8. Designar les empreses o persones
responsables de l’«acompanyament a empresaris» en tot el procés d’implantació de la marca.
· Mesura 9. Deﬁnir i dur a terme totes les accions
relacionades amb la marca de qualitat territorial,
que no són pròpies del comité de gestió, certiﬁcació i control de la marca de qualitat territorial.
· Mesura 10. Campanya de difusió de la marca de
qualitat.
· Mesura 11. Incorporació d’agents comercials, en
l’àmbit privat, per a promoció dels productes i ajuda a la venda, ja que pràcticament totes les empreses tenen un baix coneixement de la comercialització a l’exterior del productes de la comarca.
Estratègia 10.6. Viver d’empreses agroalimentàries, obrador compartit - Castielfabib
Condicionament i dinamització d’un obrador com244

partit com a viver d’empreses agroalimentàries,
que facilite la instal·lació de nous projectes empresarials lligats a la transformació agroalimentària artesana i de qualitat, com a eina per a la
diversiﬁcació dels productes agraris cultivats a la
comarca, potenciant l’emprenedoria dins del sector primari i de la indústria artesanal com a motor
de desenvolupament econòmic que contribuïsca a
frenar i revertir la despoblació del territori.
L’estructura organitzativa del viver d’empreses
agroalimentàries, obrador compartit, s’ha estructurat de manera que l’Ajuntament és el propietari
de les instal·lacions, i per a vetlar perquè se’n fa
un ús correcte i s’aconsegueixen els objectius socioeconòmics que s’han deﬁnit, es constituirà una
comissió de seguiment, per a la presa de decisions de més rellevància. Per a la gestió quotidiana
de l’obrador es licitarà de manera que una entitat
gestora externa faça les funcions de direcció i coordinació dels diversos plans de control de l’obrador i del contacte directe amb els usuaris.
· Mesura 1. Estudi de la viabilitat del projecte.
· Mesura 2. Cerca de persones interessades a fer
ús de l’obrador, mitjançant participació ciutadana
amb productors comarcals, ja siga per a autoconsum com per a venda.
· Mesura 3. Cerca de possibles transformadors
que puguen tindre una eixida dins i fora de la comarca que siguen viables econòmicament.
· Mesura 4. Cerca de local i ubicació, i condicionament.
· Mesura 5. Cerca de ﬁnançament per a crear
l’obrador compartit.
· Mesura 6. Desenvolupament del reglament, normatives i bases per a fer-lo servir.
· Mesura 7. Creació d’una comissió de seguiment,
per a prendre decisions de més rellevància, o
traure a licitació l’obrador de manera que una entitat gestora externa faça les funcions de direcció
i coordinació dels diversos plans de control de
l’obrador i del contacte directe amb els usuaris.
· Mesura 8. Seguiment i acompanyament en la
creació i en la gestió posterior.
· Mesura 9. Cerca de possibles canals de comercialització dels productes transformats en l’obrador.

· Mesura 10. Acompanyament des del Centre
d’Emprenedoria i Innovació dels usuaris de l’obrador compartit.
Estratègia 10.7. Custòdia del territori - Convent
de Castielfabib
Es pretén generar un espai de difusió, divulgació i
posada en valor del territori i paisatge que componen l’entorn de l’antic convent de San Guillermo,
situat a Castielfabib, mitjançant el mecanisme de
la custòdia del territori, amb la implicació de la comunitat local.
Les entitats que formen la custòdia de territori
són l’Ajuntament de Castielfabib, la Universitat de
València, l’Associació cultural de Castielfabib i ALBAL.
· Mesura 1. Habilitar àrees d’ús públic per a esplai
i divulgació dels valors del paisatge de l’entorn del
convent a la vall del riu Ebrón.

Una gestió eﬁcient i sostenible de l’aigua mitjançant el control de comunicacions dels punts de
subministrament d’impulsió i depòsits d’aigua de
consum domiciliari, i les cloracions i els cabals.
Actualment, el projecte el du a terme l’Ajuntament
de Vallanca.
· Mesura 1. Elaboració d’un diagnòstic de la situació actual del proveïment d’aigua per a en consum
domiciliari.
· Mesura 2. Instal·lació de comptadors domiciliaris.
· Mesura 3. Instal·lació d’antenes, les quals comuniquen la situació dels depòsits d’aigua i les impulsions, per a controlar el cabal i el clor.
· Mesura 4. Instal·lació d’un sistema informàtic on
es recopilen les dades que arrepleguen les antenes, on si hi ha alguna fallada o variació important
ix una alerta al gestor, l’Ajuntament.
Estratègia 10.9. Homologació del recorregut GR

· Mesura 2. Posar en valor els elements patrimonials del lloc a treballar, tant el patrimoni històric,
arquitectònic i paisatgístic, a través de la recuperació de certes infraestructures, així com de la generació d’eines i materials d’interpretació.
· Mesura 3. Recuperar i rehabilitar àrees degradades o en desús i abandó, per a dotar novament de
vida un espai d’ús tradicional agrícola. I recuperar
al seu torn l’ús tradicional del territori.
· Mesura 4. Ampliar l’oferta d’activitats recreatives i/o turístiques, per a visitants locals i turistes,
per a generar un espai d’ús públic per a visitants
locals i turistes, que constituïsca en un lloc de divulgació, difusió i investigació dels valors patrimonials presents en el territori.
· Mesura 5. Potenciar i complementar les iniciatives de posada en valor i ús turístic que du a terme
l’Ajuntament.
· Mesura 6. Implicar la població local i propietaris
de parcel·les limítrofes a la gestió, recuperació i
posada en valor del territori associat a la vall de
l’Ebrón a la zona limítrofa al convent.
· Mesura 7. Permetre el desenvolupament d’activitats productives que donen manteniment al projecte i als actors implicats.
Estratègia 10.8. Pla de millora de gestió i qualitat del proveïment de l’aigua

Des del 2012 es fa la carrera Ultra Trail Rincón de
Ademuz que compta amb quatre disciplines d’11,
34, 104 i la prova reina de 172 km, la qual contínua
sent la carrera més llarga que es fa a la Comunitat
Valenciana.
Es va crear per a posar en valor el territori, a més
de fomentar l’esport de muntanya. Arran de la
carrera, la comarca s’ha fet visible en el món del
trail, ja que les dos modalitats de llarga distància
(172 km i 104 km) puntuen per a la carrera reina:
l’Ultra Trail du Montblanc (Chamonix).
· Mesura 1. Sinergia amb la Federació d’Esports de
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana
(FEMECV).
· Mesura 2. Col·laboració amb el Club Alpino Rincón de Ademuz, com a club inscrit a la FEMECV.
· Mesura 3. Redactar memòria per a l’homologació
del recorregut de la UTR-172 km per a adaptar-lo
a una senda modalitat GR i que es puga fer per
etapes.
· Mesura 4. Promoure el turisme esportiu a la comarca.
· Mesura 5. Posar en valor el paisatge del territori.
Estratègia 10.10. Consolidació del territori com
a destinació esportiva del motor
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Durant desembre (2019) i març (2020) van tindre
lloc els esdeveniments esportius «2 días de Trial
Rincón de Ademuz» i la Copa d’Espanya de Trial
Clàssiques a Castielfabib, organitzada pel Motoclub Rincón de Ademuz.
La comarca té un nivell de protecció natural bastant elevat, fet que fa que siga difícil la marcació
de les zones d’execució de les proves de trial, per
això va caldre buscar dins del nucli urbà aproﬁtant
la singularitat de l’orograﬁa del municipi de Castielfabib, donant una excepcionalitat de la prova
en recórrer entre zona i zona espais protegits i de
gran bellesa natural i patrimonial i la realització
de les zones a la vila històrica del municipi.
· Mesura 1. Col·laboració i coordinació amb Motoclub Rincón de Ademuz per a l’organització dels
esdeveniments esportius de motor a la comarca.
· Mesura 2. Sinergia amb la Federació de Motociclisme Comunitat Valenciana (FMCV), com a collaborador en l’organització de l’esdeveniment de
Trial Rincón de Ademuz i per a la Copa d’Espanya
Trial Clàssiques.
· Mesura 3. Sinergia amb la Reial Federació de Motociclisme Espanyol (RFME), com a col·laborador
en l’organització de l’esdeveniment Copa d’Espanya Trial Clàssiques.

Estratègia 10.11. Foment del turisme del cavall.
Esdeveniments hípics
El terme d’Ademuz té més de deu mil hectàrees de
terrenys òptims per als cavalls, una àmplia xarxa
de pistes de terra netes de pedra i sense clots, realitat que el fa propici per a fruir de la disciplina
esportiva hípica. Unes condicions excel·lents d’entorn, clima i sòl que fan idònia la pràctica de l’equitació. Els camins no s’han asfaltat massivament.
El projecte que es presenta posa en valor el medi
natural per a la pràctica d’esdeveniments esportius de rellevància i repercussió internacional, la
qual cosa fa que l’esdeveniment no siga possible
sense l’existència d’infraestructura turística com
són els allotjaments, restaurants, bars… de tota la
comarca, cosa que fa que el projecte siga transversal.
· Mesura 1. Col·laboració i coordinació amb el Club
Raid Albalat dels Tarongers.
· Mesura 2. Promoure la disciplina raid a la Comunitat Valenciana.

· Mesura 4. Sinergia Motos García com a col·laborador en l’organització de l’esdeveniment de Trial
Rincón de Ademuz.

· Mesura 3. Posicionar Ademuz, la comarca i la
Comunitat Valenciana a escala internacional en el
món del cavall.

· Mesura 5. Consolidar la utilització permanent del
circuit de motocròs perquè es puga utilitzar durant tot l’any.

· Mesura 4. Posar en valor el paisatge ademusser.

· Mesura 6. Creació d’una àrea de motor a la comarca, que es basa en la millora del circuit de
motocròs actual, a més de l’ampliació creant dos
circuits enduro, un de trail i una zona 4×4, amb
això s’uniﬁca l’esport del motor en una sola àrea,
a més de servir com a divulgació perquè equips
i/o persones individuals hi puguen anar a entrenar-se amb els mitjans i les instal·lacions necessàries per a fer-ho.
· Mesura 7. Consolidar l’àrea de motor de la comarca, situada a Castielfabib, com a destinació on
entrenar les diferents disciplines del motor.
· Mesura 8. Consolidar l’anualitat dels esdeveniments esportius de trial al municipi de Castielfabib.
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· Mesura 9. Promoure el turisme esportiu de motor mitjançant campanyes en les pàgines oﬁcials
de la RFME i FMCV, a més d’altres canals dedicats
a l’esport del motor i xarxes socials.

· Mesura 5. Desestacionalitzar la demanda turística a Ademuz i la comarca, ﬁns i tot en municipis
limítrofs.
· Mesura 6. Especialització d’Ademuz com a destinació hípica.
· Mesura 7. Consolidar Ademuz com a destinació
on entrenar la disciplina raid.
· Mesura 8. Continuar consolidant Ademuz com un
lloc amb instal·lacions permanents per al raid.
· Mesura 9. Crear i consolidar una escola raid.
· Mesura 10. Fixar instal·lacions i recorreguts, per
a motivar equips i/o persones individuals a entrenar-s’hi, amb els mitjans i les instal·lacions necessàries per a fer-ho.

Estratègia 10.12. Reincorporació del cultiu del
blat tradicional a la comarca
Hi ha quatre classes de blat ecològic cultivats
antigament a la comarca. El projecte es basa a
reincorporar-los en l’agricultura de la comarca, es
tracta del blat negrete, kamut, aragón 03 i ﬂorencia aurora.
Se’n pretén cultivar les quatre classes amb unes
característiques diferenciades al blat convencional perquè a part de la venda servisca principalment per al sector de la rebosteria i ﬂeca perquè
hi elaboren productes típics de la comarca.

les activitats esportives que es poden fer a la comarca i en poblacions pròximes, on l’usuari puga
descarregar el track i la informació de la ruta. A
més de les rutes culturals i punts emblemàtics de
tota la comarca.
En el cas que la participació ciutadana amb el sector turístic siga positiva d’incorporar en la plataforma en línia l’opció de reservar allotjament, restaurant i experiències.
· Mesura 3. Difusió de la plataforma en l’exterior,
mitjançant vídeo promocional, xarxes socials i canals dirigits al turisme.

· Mesura 1. Sinergia i col·laboració entre els productors i transformadors del blat.

Estratègia 10.14. Creació de la marca turística
#AdemuzConLos5Sentidos

· Mesura 2. Col·laboració i coordinació amb la Universitat Politècnica de València per a la realització
d’anàlisis nutritives, ja que algunes de les classes
de blat que es volen cultivar són propícies per
a persones que tenen dietes estrictes, com per
exemple les celíaques.

La marca turística #AdemuzConLos5Sentidos és
una proposta d’experiències que permet fruir de
l’entorn del municipi d’Ademuz, una marca que
identiﬁca Ademuz com un cúmul de percepcions
sensorials que fascina el visitant.

· Mesura 3. Sinergia i cooperació amb el projecte que ha creat Silvia López amb la creació d’una
farinera en el municipi d’Altura per a moldre blat.
· Mesura 4. Campanya de promoció dels productes
de blat elaborats a la comarca.

· Mesura 1. Campanya de promoció del consum
#AdemuzConLos5Sentidos amb tres blocs de producte: oferta d’allotjament, oferta d’experiències i
oferta gastronòmica.
· Mesura 2. Sinergia amb ATRA i la resta d’allotjaments i restaurants que no hi estan inclosos per a
rutes d’allotjaments i gastronomia.

Estratègia 10.13. Plataforma en línia
· Mesura 3. Generació d’un calendari d’activitats.
Una plataforma en línia com a dinamització i difusió del territori des del punt de vista d’incentivar el
sector turístic comarcal. Es tracta d’una web que
servirà com una plataforma de reserves d’allotjament, restauració i experiències.
A més, l’usuari podrà obtindre informació de les
alternatives naturals i culturals que pot fer a la
comarca, podrà descarregar-se els tracks de les
rutes de senderisme, trail, bicicleta de muntanya
i barranquisme al GPS, així com la senyalització i
ruta per a arribar a les zones d’escalada o punts
emblemàtics i culturals de la comarca.
· Mesura 1. Reunió amb tots els propietaris d’allotjaments, restauració i empreses de turisme actiu
de la comarca, per a saber si estan a favor de crear una plataforma en línia de reserves.

· Mesura 4. Campanya de posicionament de la
imatge turística #AdemuzConLos5Sentidos mitjançant campanya de ràdio, promoció en els principals periòdics digitals i publicitat en les xarxes
socials Facebook, Ads i Instagram.
· Mesura 5. Promoció del producte local, mitjançant degustacions després de les experiències de
productes comarcals i que es podran adquirir en
establiments.
· Mesura 6. Treballar en la promoció de menús
gastronòmics basats en els productes de proximitat amb els restaurants mitjançant jornades
formatives en les quals un xef ensenyarà a introduir el producte de proximitat en l’elaboració dels
menús.

· Mesura 2. Contractar personal extern per a l’actualització de la web de turisme www.rincondeademuz.net, en què s’incloguen totes les rutes de
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D/ INTEGRACIÓ DELS EFECTES DE LA COVID-19
Objectiu estratègic 11
Després de declarar el Govern l’estat d’alarma, el
15 de març del 2020, a causa de la crisi sanitària
de la COVID-19, pràcticament totes les empreses
del país es van veure obligades a suspendre contractes de treball o reduir la jornada laboral mitjançant el mecanisme de l’expedient de regulació
d’ocupació temporal (ERTO), degut principalment
a la paralització del país.
Una suspensió que es troba regulada en els articles 45, 47 i 51 del Reial decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’estatut dels treballadors, que estableix,
entre altres causes de suspensió del contracte de
treball, les motivades per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major temporal.
Segons dades del SEPE, ﬁns al 17 de juny del
2020, es van sol·licitar seixanta-un ERTO, en els
quals es van veure afectades 137 treballadors i
treballadores de la comarca (annex 15).
En la major part, els ERTO s’han sol·licitat per
derivació de força major, suposen un total de cinquanta-tres treballadors a la comarca. En menor
quantitat per motius econòmics, cinc persones, i
per producció, tan sols una.
Després de fer participar les empreses de la comarca mitjançant una enquesta, s’observa que els
sectors més afectats han sigut el sector hostaler
i el turisme, els quals han romàs tancats ﬁns a 11
de maig del 2020, que correspon a l’inici de la fase
1 a la comarca.
Al mateix temps, empreses d’arts gràﬁques, llibreries, etc., han tancat durant almenys nou dies.
Totes esmenten que no han sigut molts dies, però
el treball s’ha vist disminuït signiﬁcativament inclús ha sigut nul durant tot l’estat d’alarma, amb
la qual cosa han hagut de sol·licitar l’ERTO en algunes per a tots els empleats.
D’altra banda, es troben els comerços que disposen de productes de primera necessitat i empreses dedicades al sector primari, que no s’han vist
afectats pel tancament de les empreses ni han
hagut de fer cap suspensió de contracte durant
l’estat d’alarma.
Respecte al teletreball, s’ha vist fomentat sobretot
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en les administracions públiques i assessories, la
resta d’empreses, com comenten en la participació, és molt difícil dur-lo a terme, en alguns casos
pel tipus d’empresa i en uns altres per la connexió
deﬁcient a Internet, la qual si de normal és roín
quan gran part de la població es connecta encara
ho és més.
Línies estratègiques:
Totes les estratègies descrites van lligades al
compliment de les normes i mesures de seguretat: distanciament de dos metres entre persones,
l’ús de màscara i les mesures d’higiene.
Estratègia 11.1. Mesures especíﬁques per a la
desescalada en zones rurals amb baixa densitat
de població (25 h/km2)
· Mesura 1. Terminis inferiors en les zones rurals
que en les zones urbanes durant l’estat d’alarma
(fases).
· Mesura 2. Lliure mobilitat per tota la comarca
durant tot l’estat d’alarma. A causa de la falta de
serveis en alguns dels municipis és necessari poder moure’s lliurement per altres municipis, principalment a Torrebaja i Ademuz.
· Mesura 3. No prohibir l’autoconsum en zones rurals durant l’estat d’alarma. A causa de la baixa
densitat de població l’activitat no resulta perillosa,
a més que l’època de l’estat d’alarma va ser just
quan es planta a la comarca, la qual cosa perjudicà algunes persones ja que no van poder fer la
plantació quan toca.
· Mesura 4. En enclavaments, com és el nostre cas,
permetre la mobilitat amb províncies confrontants, des de l’inici de l’estat d’alarma.
· Mesura 5. Permetre a la població de zones rurals
amb baixa densitat poder practicar senderisme,
esport i fruir de la naturalesa durant tot l’estat
d’alarma, ja que és possible mantindre les mesures i normes de seguretat, atesa la baixa taxa de
població.
· Mesura 6. Obertura i tornada de l’alumnat a l’escola i l’institut. Hi ha aularis on la quantitat d’alumnes és inferior a deu.
Estratègia 11.2. Foment del teletreball
· Mesura 1. Reclamar la connexió mínima de 30
MBps en tots els municipis i aldees –Agenda Digi-

tal Europea. La saturació durant l’estat d’alarma
provocava que fora encara més deﬁcient que de
normal.
· Mesura 2. Formació en TIC per a empreses públiques i privades, emprenedors i aturats. En moltes
de les empreses de la comarca la falta de coneixement en l’ús de les TIC ha diﬁcultat el teletreball.
· Mesura 3. Reclamació d’una millora de les infraestructures de telefonia.
Estratègia 11.3. Mesures especíﬁques per a les
empreses de zones rurals amb baixa densitat de
població (25 h/km²)
· Mesures 1. Estudiar si és possible no tancar les
empreses de productes no essencials de les zones rurals (arts gràﬁques, fusta, construcció, etc.),
ja que la recuperació és molt més dura i lenta que
en les zones urbanes.
· Mesura 2. Reclam de la priorització de la xicoteta i mitjana empresa de zones rurals amb baixa
densitat en el repartiment de crèdits ICO i ajudes
autonòmiques i estatals, ja que la recuperació és
molt més lenta en les zones rurals que en les zones urbanes.
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9. ANNEXOS.
Municipi

Població (hab.)

Superﬁcie (km2)

Densitat (hab./km2)

Ademuz

1.042

100,42

10,37

Casas Altas

131

15,95

8,21

Casas Bajas

164

22,65

7,24

Castielfabib

317

106,29

2,98

62

63,58

0,97

411

4,72

87,07

Puebla de San Miguel
Torrebaja
Vallanca
Comarca

139

56,61

2,45

2.266

370,10

6,12

Annex 1. Taula de densitat de població de la comarca, any 2019. Font: INE.
Any

Nombre d’habitants

1998

2.964

1999

2.903

2000

2.920

2001

2.864

2002

2.814

2003

2.577

2004

2.515

2005

2.505

2006

2.477

2007

2.605

2008

2.589

2009

2.764

2010

2.764

2011

2.744

2012

2.638

2013

2.516

2014

2.461

2015

2.414

2016

2.403

2017

2.289

2018

2.244

2019

2.266

Annex 2. Taula poblacional 1998-2009, de la comarca. Font: INE.

Annex 3. Piràmide poblacional de l’any 2019 per rang d’edat i sexe. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
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Municipi

Població Empadronada
Any 2019

Ademuz

Població Real
Any 2019

1.042

800

Casas Altas

131

145

Casas Bajas

164

160

Castielfabib

317

240

Puebla de San Miguel

62

20

Torrebaja

411

309

Vallanca

139

102

Comarca

2.266

1.776

Annex 4. Taula de població empadronada i població real, any 2019. Font: ajuntaments.

Annex 5. Gràﬁc dels alumnes dels darrers tres anys que han continuat els estudis superiors fora de la comarca. Font: IES
Ademuz.

MUNICIPI

CORREUS

TELEFONIA FIXA

TELEFONIA
MÒBIL

INTERNET
Línia de banda ampla
(% cobertura)

*Sense servei a
Sesga

Si

91-100

Ademuz

Oﬁcina

Casas Altas

No dispone

Si

Si

91-100

Casas Bajas

No dispone

Si

Si

91-100

Castielfabib

No dispone

Si

Si

71-80

Puebla de San Miguel

No dispone

Si

Si

0-10

Torrebaja

No dispone

Si

Si

81-90

Vallanca

No dispone

Si

Si

11-20

Annex 6. Taula de telecomunicació i informació. Font: ajuntaments.
*A l’aldea de Sesga no hi ha servei, tan sols un dels habitatges disposa d’un telèfon d’emergència per a donar servei a totes les persones
empadronades.
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Annex 7. Aﬁliats a la Seguretat Social a la comarca, del 2012 al 2020. Font: ARGOS.

Annex 8. Aﬁliats en règim d’autònom a la comarca, del 2012 al 2020, dades en tant per cent.
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Any

Atur registrat
Rincón de Ademuz

1999

102

2000

74

2001

86

2002

76

2003

66

2004

67

2005

46

2006

80

2007

54

2008

92

2009

132

2010

137

2011

162

2012

199

2013

195

2014

201

2015

179

2016

143

2017

131

2018

94

2019

99

2020

123

Annex 9. Atur registrat, de 1999 al 2020. Font: INE.

Annex 10. Demanda d’actius aturats a la comarca, per mesos. Font: LABORA.

Annex 11. Nombre d’empreses a la comarca, primer trimestre del 2020. Font: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana.

Annex 12. Variació del nombre d’empreses a la comarca, del 2015 al 2019, per trimestres. Font: Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana.
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Nombre de places
ADEMUZ
Hostal Casa Domingo

56

Pensión El Molino

23

Casa Rural Garrido

16

Casa Rural Leandro

13

Apartamentos Pitoches

10

Casa Rural La Guapeta

4
CASAS ALTAS

Albergue Fuente Bellido

24

Casa Rural del Arco

9
CASAS BAJAS

Casa Rural Los Garridos

14
CASTIELFABIB

Complejo de Turismo Rural Los Centenares

70

Casa Rural La Casa Gran

11

Apartamentos Barrioso

15

Casa del Médico

11

Casa Antiga(Los Santos)

15

Casa Rural Romari(Más de Jacinto)

10

PUEBLA DE SAN MIGUEL
Casas Rurales: La Carrasca; Sabina y Pino Albar

14

Casa Rural Majico

7
TORREBAJA

Hotel Restaurante Casa Emilio

45

Apartamentos Casa Emilio

8
VALLANCA

Casa Rural Bohílgues

11

BTT Santerón

8

Casa de la Luna

5

Annex 14. Espais protegits a la comarca.
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Annex 13. Places d’allotjament a la comarca.
Font: elaboració pròpia.

Municipi

ERTO empresa

ERTO treballadors

Ademuz

8

16

Casas Altas

2

3

Casas Bajas

2

2

Castielfabib

1

2

Puebla de San Miguel

1

2

Torrebaja

4

11

Vallanca

43

101

TOTAL

61

137

Annex 15. Taula d’ERTO a la comarca ﬁns al 17 de juny del 2020. Font: SEPE
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INFORME ESTRATÈGIES TERRITORIALS
EL CAMP DE MORVEDRE
Helena Franco Sandoval, Laura Giraldo Gómez, Sonia Marin Belmonte, Alba Mora Piñana,
Rosana Ongay García, Laura Rivas Lázaro, Vicent Villalba Sanchis.

1. ANTECEDENTS DEL PLA ESTRATÈGIC: «Avalem territori-LABORA» 2017-2020. Les estratègies territorials comarcals i la incidència de la
COVID-19
LABORA, anteriorment SERVEF, desenvolupa un
programa conjunt per a la Comunitat Valenciana que té com a objecte desenvolupar polítiques
de foment de l’ocupació des de la perspectiva
territorial, denominat «Avalem Territori». Iniciat en el 2016-2017, amb la creació de diversos acords territorials per a l’ocupació, s’han
dut a terme diferents accions integrades en un
pla pluriennal dissenyat per investigadors de
la Universitat de València, en el qual participen
altres universitats públiques valencianes. Unes
accions que estan dirigides pels fonaments de
la planificació estratègica participada, de manera que s’han abordat tant diagnòstics com documents estratègics.
Des de la Universitat de València s’han fet treballs
previs que permeten establir l’estructura del pla
estratègic dirigit al desenvolupament territorial,
en termes de mercat laboral a partir del 2020. En
primer lloc, ens referim al document publicat en el
2017, sobre les bases tècniques que va establir el
desenvolupament del projecte «Avalem Territori»,
impulsat per LABORA, així com l’elaboració de diagnòstics per a cada acord territorial, publicat en
el 2018. En segon lloc, el document estratègic referit al mercat laboral per a les àrees funcionals,
en el qual es va incloure el territori del Camp de
Morvedre en l’àrea funcional del Palància.

El disseny tècnic, tant per als diagnòstics com per
a l’establiment de les estratègies necessàries per
a millorar el mercat laboral d’un territori, parteix
dels principis fonamentals del DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, en els quals adquireixen protagonisme el conjunt de recursos territorials, les
xarxes de relacions entre els actors presents en
el territori i, ﬁnalment, les capacitats d’innovació
tant empresarials com socials.
El Pacte territorial per l’ocupació i desenvolupament
local del Camp de Morvedre, creat en el 2017, ha
dut a terme l’actualització dels documents, diagnòstic i estratègies, des d’una perspectiva local,
així com la incorporació d’altres treballs desenvolupats des de la mateixa oﬁcina tècnica del pacte
(«EMPACE-2017»). S’ha comptat amb l’assessorament tècnic de l’equip investigador de la Universitat de València responsable acadèmic del projecte
«Avalem Territori».
La redacció del pla estratègic del Camp de Morvedre ha estat condicionada per la incidència econòmica i social de la crisi sanitària de la COVID-19. El
present document recull els aspectes més signiﬁcatius econòmics de la crisi, així com algunes de
les accions necessàries per a combatre-la.
El Pacte territorial per l’ocupació i desenvolupament
local del Camp de Morvedre és un instrument de
la política de desenvolupament comarcal per a
la creació de llocs de treball que, constituït en el
2016, pretén mobilitzar els recursos disponibles
per a aconseguir una coordinació efectiva de les
mesures a favor de l’ocupació en el territori.
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El pacte es va constituir inicialment amb els actors locals següents:

· Impulsar l’autoocupació i la capacitat d’emprenedoria.

· Ajuntament de Canet d’en Berenguer

· Desenvolupar els espais de localització d’activitats productives.

· Ajuntament de Sagunt
· ASECAM (Associació d’Empresaris del Camp de
Morvedre)
· AVA-Asaja

· Atraure inversions productives i activitat econòmica, sostenible i integradora.
· Donar suport a les activitats productives existents per a millorar-ne la competitivitat mitjançant la difusió d’actuacions de R+D+I.

· Comissions Obreres
· FACOSA (Federació d’Associacions de Comerç de
Sagunt i el Camp de Morvedre)
· Mancomunitat de la Baronia
· Mancomunitat de les Valls

D’acord amb les directrius de la Comissió Europea per als programes de promoció econòmica i
creació d’ocupació, en tots els projectes i les accions que es posen en marxa en el marc del present
pacte es consideraran dos objectius transversals,
que cal tindre en compte en els objectius especíﬁcs, la planiﬁcació i el desenvolupament i els resultats de cada projecte concret:

· Unió General de Treballadors
A posteriori i al llarg d’un procés participatiu s’hi
han incorporat altres institucions com ara centres educatius, associacions locals, agències de
desenvolupament local, associacions comarcals,
empresaris locals no associats, altres sindicats,
grups ambientals i ecologistes, entitats culturals,
altres associacions locals d’empreses i/o comerciants, etc.
Els objectius principals que es plantegen són:

Fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes en l’accés al mercat de treball i en la promoció laboral, afavorint la conciliació entre la
vida familiar i la vida professional i incentivant la
participació de la dona en les activitats econòmiques, socials i professionals en què estiga infrarepresentada. En el marc del present pacte, això es
traduirà, d’una banda, en criteris selectius en favor de la dona perquè participe en els programes
generals, i, d’una altra, en la posada en marxa de
projectes especíﬁcs per a la promoció sociolaboral de la dona.

· Aconseguir la plena ocupació.
· Fomentar la creació d’ocupació de qualitat i consolidació de l’existent.
· Donar suport a l’estabilitat en l’ocupació a través
de contractacions indeﬁnides.
· Millorar els mecanismes d’accés al mercat de
treball.
· Afavorir de manera especial els processos d’integració i inserció laboral de determinats col·lectius
que es consideren prioritaris: dones, gent jove (especialment qui busca la primera ocupació), persones parades de llarga duració, persones amb discapacitat i col·lectius amenaçats d’exclusió social.
· Elevar els nivells de formació i qualiﬁcació professional, adequar-los i adaptar-los a les necessitats del teixit productiu.
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Promoure el desenvolupament sostenible, tenint
en compte en totes les accions les diferents recomanacions i reglamentacions comunitàries,
nacionals i autonòmiques en matèria de protecció
de medi ambient. Una orientació que es traduirà,
d’una banda, en la inclusió de les consideracions
mediambientals en tots els programes de formació i orientació professional i de creació i desenvolupament d’empreses; de l’altra, en la posada
en marxa de programes especíﬁcs per a la conservació del medi ambient i la protecció de la naturalesa a la comarca i, ﬁnalment, en l’assumpció
de criteris de sostenibilitat en totes les actuacions
que calga desenvolupar.
Les línies generals d’actuació són:
Foment de l’ocupació: Es dissenyaran i posaran
en marxa programes d’intervenció a ﬁ de garantir
la igualtat d’accés al mercat de treball i la integració social mitjançant els diversos instruments

que posen en marxa les diferents administracions
amb competència en la matèria.
Qualiﬁcació professional: Disseny i posada en marxa d’accions de formació i orientació professional,
amb incidència especial en el disseny i la constitució d’un centre de qualiﬁcació professional.
Foment de l’esperit empresarial i desenvolupament de les pimes: Disseny i posada en marxa de
programes de suport a la creació d’empreses per
mitjà d’una bateria d’accions combinades, dirigides als col·lectius susceptibles d’emprendre iniciatives d’autoocupació.
Suport a les activitats productives i atracció de noves inversions: Deﬁnició i posada en funcionament
de punts d’assessorament i gestió de la innovació
i atracció d’inversions de manera professional.
1.1 UNA INTRODUCCIÓ BREU AL TERRITORI I LA
SOCIETAT
El Camp de Morvedre és un territori complex format per un potent eix urbà (Sagunt-Port de Sagunt i Canet d’en Berenguer) i els territoris més o
menys rurals de la Vall de Segó o les Valls i la Baronia. Una realitat que s’ha traduït sobre el terreny en l’existència de dos mancomunitats (la de
la Baronia i la de les Valls) i de dos municipis (Sagunt i Canet d’en Berenguer) que no s’adscriuen a
cap mancomunitat. S’ha de reconéixer, a més, la
potència de l’eix urbà Sagunt-Port de Sagunt-Canet d’en Berenguer davant de la ruralitat en diversos graus de la resta del territori. No debades,
segons l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, l’àrea funcional de Sagunt sobrepassa
els límits comarcals i abasta l’Alt Palància i part
de l’Alt Millars.
Una apreciació «conservadora», atés que hui dia
l’àrea d’inﬂuència de l’eix urbà abasta realment
part de la Plana Baixa i l’Horta. Una complexitat
que jau en la base de determinades sintonies que
apareixeran a l’hora d’abordar l’anàlisi territorial i
que faran que realitat i estadística encaixen amb
diﬁcultats.

del total). Molt lluny queda la població següent en
nombre d’habitants, que és Canet d’en Berenguer,
amb 6.697 (7,30%). El nombre d’habitants total en
el territori del pacte s’ha mantingut estable amb
lleugeres oscil·lacions en els últims anys.
La zona litoral del Camp de Morvedre s’ha especialitzat en indústria avançada i agroalimentària, logística i serveis (comercials i sanitat), mentre que
a l’interior el sector emergent és el turisme, a més
de les activitats tradicionals relacionades amb el
territori (agricultura i conservació i explotació del
medi natural).
Un territori que, a més, per la potència de l’eix
urbà Sagunt-Port de Sagunt-Canet d’en Berenguer concentra una àmplia, variada i important
oferta de serveis i un elevat potencial demogràﬁc
que pot ajudar a revertir algunes de les tendències negatives.
Una població que s’estructura entorn d’un fort teixit d’associacions locals que es veu acompanyat
per teixits comarcals complementaris i, també
molt forts, d’associacions professionals i empresarials i d’organitzacions sindicals.
Ateses les característiques socioeconòmiques i les
tendències de futur en l’àrea, al costat de l’increment de l’oferta formativa de la formació professional vinculada al turisme, ha d’atendre’s la consolidació de la recuperació del component industrial
de Sagunt, fet que exigeix la formació modernitzada i la implantació de processos d’innovació (sistemes electrotècnics, automatització i robòtica
industrial, fabricació mecànica, serveis de control
tècnic i laboratori, etc.). Igualment, s’ha de potenciar la formació en relació amb un sector «serveis»
creixent en l’àrea (sanitat, logística, distribució i activitats comercials i d’oci). Es requereix també formació especíﬁca en altres activitats de futur com
ara agricultura especialitzada (ecològica i indústria
alimentària), aproﬁtament forestal i medi ambient,
i serveis a persones (dependència). Finalment, tal
com ocorre en altres àrees funcionals, resulta necessari potenciar la formació en matèries transversals com ara les noves tecnologies de la informació
i la comunicació i els idiomes.

1.2 EL TERRITORI
2. ANÀLISI SECTORIAL
La població total dels municipis que conformen el
pacte és de 91.662 persones, de les quals 45.242
són homes (49,36%) i 46.420, dones (50,64%). La
distribució de la població, no obstant això, no és
homogènia: està concentrada principalment a la
ciutat de Sagunt, que té 66.140 habitants (72,16%

2.1 ÀREA ECONÒMICA
Respecte de l’àrea econòmica, el Camp de Morvedre presenta un sector industrial que representa
el 20% del PIB i de l’ocupació. La manufactura és
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la indústria més important, ja que representa
al voltant de l’11% del PIB (Banc Mundial). El
sector industrial està dominat per tèxtils, processament industrial d’aliments, ferro i acer,
màquines navals i enginyeria. Els nous sectors, com la subcontractació de la producció de
components electrònics, la tecnologia de la informació i les telecomunicacions ofereixen un
alt potencial de creixement.
El canvi de cicle econòmic, que donava com
a resultat l’assentament de noves empreses
a la capital de la comarca, és el responsable
de la situació tan favorable per a l’ocupació.
La terciarització de l’economia local gràcies al
centre comercial Epicentre, el parc comercial
VidaNova i la instal·lació d’empreses logístiques a Parc Sagunt. Parc es convertiria a mitjà
termini en un dels principals nodes logístics,
i suposaria quasi el 13% de la superfície industrial de la província, i consegüentment ha
suposat un descens brut de les persones desocupades, encara que això no s’ha traslladat en
altes en el règim especial de treballadors autònoms, en què la dita millora no ha repercutit
en un creixement significatiu (va augmentar en
quatre anys i mig únicament en 57 persones).
Des del Departament de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament Sagunt es van gestionar diferents ofertes d’ocupació per a empreses que
s’instal·laven a la comarca. S’especifiquen
empreses i dades: Leroy Merlin, vint-i-set dones i vint-i-un homes; Conforama, huit dones i
dos homes; Worten, tres dones i un home; Mas
y Mas, quinze dones i nou homes; Decathlon,
quinze persones; Gifi, quinze persones; Edere Mediterráneo (Taberna Volapié), dos dones
i dos homes.
El total d’empreses en el territori del pacte ascendeix a 4.994 (2019). El nombre d’empreses oscilla els últims anys, amb una lleugera tendència a
l’augment: en el 2017 n’eren 4.930 i en el 2018,
4.953.
Si atenem les empreses per sector d’activitat
(2019), la major part pertany al sector serveis,
3.607 (72,24%); el segueix molt lluny la construcció, amb 552 (11,07%); la indústria, amb 244
(4,89%), i l’agricultura, amb 299 (6%) (dades del
2018).
Si analitzem l’especialització per sectors empresarials a la comarca del Camp de Morvedre,
observem una àmplia multiplicitat, i hi destaquen
com a claus el sector serveis i l’especialització
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productiva en el sector indústria. En concret, la
comarca del Camp de Morvedre registra xifres
d’aﬁliació a la Seguretat Social de 8 punts percentuals per damunt d’altres zones de la comunitat autònoma. En la taula següent desglossem el
nombre d’empreses per sector d’activitat.
Municipi

Total

Indústria Construcción Serveis

Albalat dels Tarongers

68

-

-

28

Alfara de la Baronia

28

-

-

-

Algar de Palancia

39

-

-

-

Algimia de Alfara

66

12

8

24

Benavites

35

-

-

-

Benifairó de les Valls

116

6

27

37

Canet d’En Berenguer

403

27

37

197

48

-

-

-

Quartell

124

14

15

46

Estivella

61

8

7

27

Faura

176

8

35

66

Gilet

214

10

24

118

Petrés

36

-

-

-

Sagunt

3540

159

400

1595

Segart

11

-

-

-

Torres Torres

37

-

-

-

Quart de les Valls

Taula d’empreses segons l’activitat principal. Font: DIRCE.

En la taula següent, desglossem el percentatge
d’empreses per sector i el comparem amb dades
de la província i la Comunitat Valenciana:

Sector

Camp de Morvedre

Província de Valencia

Comunitat Valenciana

4994

180753

363428

4,89

6,46

6,86

Nombre total d’empreses (2019)
Empreses en el sector industrial 2019 (%)
Empreses en el sector construcció 2019 (%)
Empreses en el sector serveis 2019 (%)
Empreses en el sector serveis. Comerç, transport i
hostaleria 2019 (%)
Empreses en el sector serveis. Informació i comunicació
2019 (%)
Empreses en el sector serveis. Activitats financeres i
d’assegurances 2019 (%)
Empreses en el sector serveis. Activitats professionals i
tècniques 2019 (%)
Empreses en el sector serveis. Educació, sanitat i
serveis 2019 (%)
Empreses en el sector serveis. Altres serveis personals
2019 (%)

Taula de percentatge(s) d’empreses segons l’activitat principal. Font: DIRCE.

Un altre aspecte que cal considerar relatiu a la
necessitat de la diversiﬁcació de l’activitat econòmica és l’aposta necessària pel sector logístic,
atesa l’excel·lent ubicació i la xarxa de comunicacions que connecta el municipi de Sagunt amb
l’eix mediterrani i cantàbric (ferrocarril, connexió
excel·lent amb la xarxa de carreteres, port, proximitat dels aeroports de València i de Castelló, etc.),
així com les importants bosses de sòl industrial
de què disposa per a diferents usos.
Respecte del mercat laboral local, hi trobem un
problema elemental, la baixa qualiﬁcació de la mà
d’obra, amb un 80% de les persones desocupades
amb una competència màxima de primera etapa
d’estudis secundaris. Per edats, la població entre
30 i 45 anys continua sent el col·lectiu amb més diﬁcultats per a trobar faena, i suposa el 61,7% de les
persones desocupades. A més, el mercat d’ocupació està caracteritzat per una temporalitat elevada.
El 92,6% dels contractes subscrits és de caràcter
temporal i només el 5% es formalitza inicialment
de manera indeﬁnida. Novament, es planteja la necessitat d’apostar per activitats econòmiques d’alt

11,07

11,10

12,40

158,35

82,44

80,74

36,36

35,92

36,68

2,12

2,67

2,38

3,70

5,29

5,94

13,08

18,62

17,27

6,79

8,41

7,62

8,81

9,55

9,07

valor afegit que permeten absorbir la mà d’obra
local en activitats de baixa estacionalitat, apostant
per activitats terciàries més enllà de l’activitat turística de «sol i platja», altament estacional.
En relació amb les aﬁliacions a la Seguretat Social
en el territori del Pacte territorial per l’ocupació i el
desenvolupament local del Camp de Morvedre, en
el segon trimestre del 2019 ascendien a 22.229 treballadors. S’aprecia un ascens lleugerament continuat durant els últims anys (el primer trimestre del
2015 el total d’aﬁliats era de 19.686). La major part
d’aﬁliats es concentra a la ciutat de Sagunt, amb
17.061 (76,75%). La segueix de molt lluny Canet
d’en Berenguer, amb 1.537 aﬁliats (6,91%). La resta
no arriba en cap cas a 1.000 aﬁliats. I cal destacar
que sis poblacions tenen menys de 200 aﬁliats.
Respecte de la COVID-19, el mes d’abril del 2020
s’ha registrat un augment del nombre de parats
en el territori del Pacte territorial per l’ocupació i
el desenvolupament local del Camp de Morvedre,
amb 7.371, en comparació amb el mes d’abril del
2019, en què se’n van comptabilitzar 6.020, conseqüència dels ERTO executats des de març del
2020, amb el sector serveis com a afectat principal amb un 78% de parats.

Gràﬁc 1: Atur registrat per municipis al
Camp de Morvedre l’abril del 2019 i l’abril
del 2020
Font: Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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Contractes per tipus de jornada
Comarca

Completa

Parcial

Total contractes

El Camp de Morvedre

517

123

640

Font: dades LABORA abril 2020.

2.2 SERVEIS PÚBLICS
Gràﬁc 2: Nombre de parats per sector d’activitat en el Pacte
del Camp Morvedre l’abril de 2020
Font: Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Demandants parats per grups d’edat i sexe:
COMARCA

< 25

El Camp de Home
Morvedre
357

25-44

> 44

Dona

Total Home

Dona

Total

288

645

2001

3363 1510

1362

Home

Dona

Total

1853

3363

Dades LABORA abril 2020

A continuació, detallem en un gràﬁc els llocs de
treball que han tingut més contractacions laborals
en el 2019 al Camp de Morvedre.

Pel que fa als serveis públics, els recursos disponibles de l’Administració serien insuﬁcients per a
atendre les demandes de tots els col·lectius socials, i segons l’article 133 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local per
a una bona gestió econòmica i ﬁnancera, l’assignació dels recursos hauria d’anar conformement
als principis d’eﬁcàcia i eﬁciència.
Una situació que s’hauria vist reﬂectida de manera molt acusada en les administracions locals,
que juguen un paper important en la prestació de
serveis públics als ciutadans.
Des del 2019 hi ha una forta demanda de diàleg
social i d’impulsar la negociació col·lectiva tant en
l’àmbit estatal com en el de la Comunitat Valenciana, incrementar les polítiques actives d’ocupació,
exigir plans d’igualtat en totes les empreses, així
com adoptar mesures d’acció positiva dirigides a
eliminar la discriminació i la desigualtat en l’ocupació i en la protecció social.
També es demana que es pose en marxa un model educatiu igualitari i enfortir els serveis públics,
especialment en educació, sanitat i serveis socials, així com garantir l’existència i viabilitat d’infraestructures públiques per a l’atenció i cures
de qualitat, accessibles i adequades, de xiquets i
xiquetes, especialment menors de 0 a 3 anys i de
persones majors i/o en situació de dependència.

Contractes per tipus:
Comarca

Indefinits

Altres Temporals

Total contractes

El Camp de Morvedre

79

0

640

561

Font: dades LABORA abril 2020.

La comarca compta amb una xarxa suﬁcient d’instal·lacions esportives, atés que tots els municipis
disposen de diversos espais. Com és lògic, tant el
municipi de Sagunt com el de Canet concentren
l’oferta local. Són bàsiques per a les activitats recreatives i són un dels factors importants d’atracció de nous habitants a una localitat.

Contractes per sexe i grup edat:
Comarca

Home

Dona

1. (< 25) 2. (25-44) 3. (> 44) 1. (< 25) 2. (25-44) 3. ( > 44)

El Camp de Morvedre 55

256

105

Font: dades LABORA abril 2020.
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30

132

62

El Departament de Salut de Sagunt dona cobertura a un total de 152.999 persones, i cobreix les
necessitats assistencials de les poblacions de les
comarques del Camp de Morvedre i l’Alt Palància,
així com dels municipis de Puçol i el Puig (l’Horta
Nord) i Almenara, Xilxes i la Llosa (la Plana Baixa).
En total, més de cinquanta municipis.

dustrial de 7.438.933 m², el 2,74% respecte de la
superfície comarcal, de 271.200.000 m². Els tretze
polígons industrials comarcals ofereixen sòl i una
varietat d’ubicacions i condicions per a poder garantir qualsevol tipus d’establiment a la comarca
a curt i mitjà termini.
Territorialment, l’oferta de sòl industrial es localitza al municipi de Sagunt, que amb cinc polígons
i el 94,51% de l’oferta de sòl industrial comarcal
lidera l’àmbit.

Algunes disposen de més d’un centre de salut i
consultoris auxiliars. Un servei ben complementat amb farmàcies, presents en tots els municipis i amb una ràtio de 0,55 cada mil habitants. Es
compta, a més, amb serveis complementaris en
determinats municipis com ara Sagunt i Estivella, que disposen de centres de salut mental.
2.3 AGRICULTURA
Quant a l’agricultura, el cultiu dominant al Camp de
Morvedre són els cítrics, amb un 80% de la superfície cultivada. En els últims anys, s’ha començat a
implantar algunes explotacions d’alvocats, sobretot en la zona de la Vall de Segó, i potser en un
futur, a mitjà termini, comencen a desplaçar els
cítrics com a principal cultiu comarcal.
El secà, residual a la comarca, ocupa els vessants
de les muntanyes comarcals i estava dedicat sobretot a la vinya i les oliveres (2,5% de les terres);
posteriorment s’hi van estendre els fruiters, els
quals, dominats sobretot pels cítrics, en règim de
regadiu, en 1999 ocupaven el 88% de la superfície
cultivada. Les Valls i Sagunt són les àrees on els
dits cultius eren més abundants. Hi ha una problemàtica pel que fa als preus que perceben per
determinades varietats de cítrics, que són els mateixos que cobraven fa 35 anys, quan els costos de
producció han crescut molt.
Cal no oblidar que el PIB del sector citrícola representa entre el 3% i el 4% de la Comunitat Valenciana, però si s’hi inclou tot –magatzems, camions,
envasos, herbicides i insecticides–, representa entre el 19 i el 21% de la Comunitat Valenciana.
2.4 INDÚSTRIA I TRANSPORT
La indústria i el transport tenen un pes signiﬁcatiu
a la comarca, i s’hi pot trobar una superfície in-

En valors percentuals, el nombre d’empreses del
sector d’indústria suposa el 7,18% del total de la
comarca. Quant al nombre de treballadors, suposa el 20,98%. El sector industrial va patir un descens durant el període 2010-2012 del 10,22%.
En el cas del sector industrial, a més del fenomen
de terciarització i els efectes propis de la crisi, ha
d’afegir-s’hi el fenomen de tancament i deslocalització industrial de grans empreses que es produeix a escala global, com ara els casos de Galmed, Bosal i Prosidmed, entre d’altres.
El transport és un sector ben implantat en la zona.
La infraestructura del corredor cantàbric-mediterrani hauria de ser un dels eixos prioritaris de
transport de la Unió Europea. Tant per a Sagunt
com per a Terol es tracta d’una infraestructura
vital perquè suposa la valoració de tota la nostra
base econòmica. A Sagunt, tant el port com tota
l’àrea logística i industrial cobren moltíssima rellevància amb la infraestructura dita. Multiplicaria
de manera claríssima les possibilitats del port,
de Parc Sagunt i de l’economia de la comarca.
2.5 URBANISME I CONSTRUCCIÓ
Pel que fa a l’urbanisme i la construcció, el Camp
de Morvedre com a conjunt no té problemes importants d’allotjament per als habitants, atés que
hi ha un important parc de parcel·les urbanes sense ediﬁcar (el 26% del total) i un important parc de
segones residències (el 24% del total) i buides (el
17% del total) que podrien absorbir un increment
de la demanda per molt ràpidament que es produïra.
Quant a les característiques de l’habitatge al Camp
de Morvedre, domina la propietat de l’immoble (el
86,7% dels casos). El ritme de compravenda és inferior al de fa uns anys, però continua prevalent
l’adquisició d’habitatge de segona mà sobre el de
nova construcció. Sagunt i Canet d’en Berenguer
són els principals mercats immobiliaris de la co265
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marca (el 64 i el 22% de les adquisicions respectivament en el 2015).
La major part dels habitatges se situa en superfícies entre els 61 i els 105 m². Encara que, si
eliminem el municipi urbà de Sagunt, trobem un
parc d’habitatges de més superfície fruit dels
preus inferiors del sòl en els municipis rurals i de
les característiques de l’habitatge tradicional.

En el 2019 el Cadastre va reprendre la vigilància
després de detectar 4.100 construccions il·legals a
Morvedre. Els drons van tornar a volar després d’una
campanya de cinc anys sense fer-ho, i hi van descobrir 1.362 noves ediﬁcacions sense regularitzar.
Dades estadístiques habitatges (ARGOS):

Transaccions immobiliàries
COMARCA
1.559
67
1.492
758
1.576,64
1.910,16
1.478,10
1.910,16

Total habitatges - 2017 (nre.)
Habitatge nou - 2017 (nre.)
Habitatge de segona mà - 2017 (nre.)
Preu bàsic nacional - 2009/2012 (euros/m²)
Preu màxim VP Règim General - 2009-2012 (euros/m²)
Preu màxim VP Règim Concertat - 2009-2012 (euros/m²)
Preu màxim VP Règim Especial - 2009-2012 (euros/m²)
Preu màxim habitatges usats - 2009-2012 (euros/m²)

PROVÍNCIA
30.814
1.710
29.104
758
1.819,20
2.319,48
1.705,50
2.304,32

Edificació de nova planta
COMARCA
37

Habitatges – 2018 (nre.)

Espais i instal·lacions esportives
Municipis
Nre. d’instal·lacions
Albalat dels Tarongers
4
Alfara de la Baronía
2
Algar de Palancia
3
Algímia d’Alfara
3
Benavites
2
Benifairó de les Valls
5
Canet d’En Berenguer
29
Estivella
4
Faura
5
Gilet
11
Petrés
2
Quart de les Valls
Quartell
Sagunt/Sagunto
Segart
Torres Torres
TOTAL

Nre. d’espais
10
5
7
10
5
17
54
13
15
29
7

2

10

3
67
1
6
149

8
169
3
16
378

Cens d’instal·lacions esportives, 2005. ARGOS
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PROVÍNCIA
1.559

COMUNITAT
8.873

COMUNITAT
79.132
7.458
71.674
758
1.819,20
2.319,48
1.705,50
2.304,32

Una de les línies d’actuació a llarg termini previstes
tant a escala municipal com regional és la possibilitat de soterrar la línia fèrria per a pal·liar l’efecte
barrera que exerceix en l’actualitat, i permetre així
el futur desenvolupament d’un continu urbà entre
el Port i Sagunt. Una actuació que està lligada a la
construcció d’una línia de tren d’alta velocitat entre
les ciutats de València i Castelló de la Plana, projecte que podria preveure la possibilitat de soterrar
les vies a l’altura de la ciutat de Sagunt.

anuals, no és un bon indicador per a reﬂectir el
pes del sector comercial i hostaler a la comarca.
Més si es té en compte que hi dominen els establiments empresarials xicotets. L’activitat comercial
és una de les més presents al Camp de Morvedre i en l’eix urbà Sagunt - Port de Sagunt - Canet d’en Berenguer.
L’índex comercial reﬂectiria una tendència a la
caiguda del volum global de negoci, a més d’una
pèrdua d’importància sectorial.

2.6 SECTOR COMERCIAL I HOSTALER
2.7 SERVEIS A EMPRESES
El sector comercial i hostaler ha patit una reculada en els últims anys si s’analitza des de la
perspectiva de l’índex de la Caixa que s’elabora en
funció de l’impost d’activitats econòmiques (IAE)
corresponent a les activitats del comerç majorista
i comerç minorista conjuntament.
Atés que estan exempts de l’IAE les persones físiques (és a dir, els autònoms) i les empreses amb
una xifra de negoci net inferior al milió d’euros
Dades any 2019
Empreses en el sector serveis
Empreses en el sector serveis. Comerç, transport i hostaleria
Empreses en el sector serveis. Informació i comunicació
Empreses en el sector serveis. Activitats financeres i d’assegurances
Empreses en el sector serveis. Activitats immobiliàries
Empreses en el sector serveis. Activitats professionals i tècniques
Empreses en el sector serveis. Educació, sanitat i serveis
Empreses en el sector serveis. Altres serveis personals

Quant als serveis a les empreses són, sobretot,
una especialitat del municipi de Sagunt al Camp
de Morvedre, que concentra la totalitat de les empreses i la major part de l’ocupació en el sector.
El desenvolupament del sector en el futur pot ser
una font d’ocupació a la comarca per considerar-se que l’ampliació generaria ocupació i activitat, però també competitivitat territorial.

Comarca
158,35
36,36
1,38
2,12
3,70
13,08
6,79
8,81

Província
82,44
35,92
1,99
2,67
5,29
18,62
8,41
9,55

Comunitat
80,74
36,68
1,76
2,38
5,94
17,27
7,62
9,07

L’ampliació dels serveis generaria ocupació i
activitat, però també competitivitat territorial. El
paper d’aquestes empreses és fonamental per
a aconseguir un desenvolupament sostenible
inclusiu.

que representen la societat actual, amb un valor
històric que enforteix la cultura dels pobles i genera identitat.

Les xicotetes i mitjanes empreses que estan situades en localitats xicotetes han d’aproﬁtar més
encara els beneﬁcis de la xarxa comarcal. L’objectiu és que, ﬁnalment, aconseguisquen millorar la
productivitat i la competitivitat.

Cal destacar la iniciativa «Sagunt, Patrimoni de
la Humanitat», quan el 21 de desembre del 2016
José María Chiquillo, diputat del PP, va promoure
per mediació de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats votar una proposició no de llei
per a promoure la candidatura de Sagunt com
a Patrimoni de la Humanitat. Prèviament es va
constituir un consell assessor del patrimoni de la
humanitat a Sagunt, compost per representants
dels col·lectius locals relacionats amb el patrimoni, del Consell Valencià de Cultura, de les universitats de València, de la Politècnica, de la Jaume I de
Castelló i d’Alacant, de la Conselleria de Cultura,
de l’Ajuntament de Sagunt i investigadors locals i
personalitats rellevants de la cultura.

Segons les dades de març del 2020 abans de la
crisi de la COVID-19, la comarca supera la xifra
de 3.000 empreses, i el sector serveis representa
més del 82% del parc comarcal, tot i ser els únics
que van baixar respecte del 2019.
2.8 CULTURA I PATRIMONI
La cultura i el patrimoni són els principals valors

2.8.1. Sagunt, Patrimoni de la Humanitat
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El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, en la sessió de
març del 2017, va aprovar per unanimitat la declaració institucional de la candidatura del municipi a
Patrimoni de la Humanitat. Així es van iniciar els
tràmits perquè la UNESCO poguera atorgar el títol.
Després del pas previ, es va sol·licitar la col·laboració de la Generalitat Valenciana i del Ministeri de
Cultura, es van iniciar els tràmits perquè la ciutat
de Sagunt es considere patrimoni de la humanitat.
La presentació de la candidatura serà un procés
llarg i complex que ha de valorar tot el patrimoni
històric de la ciutat en relació amb altres iniciatives educatives i culturals.

la mar a través del port situat al Grau Vell, que va
ser un empori fonamental per a les transaccions
comercials entre els pobles del Mediterrani.

La declaració de béns com a Patrimoni Mundial és
un reconeixement de la UNESCO a territoris que
tenen un valor universal excepcional, i mitjançant
la distinció, la fruïció i la cura passen a ser reconegudes per tots els pobles del món, independentment d’on es localitzen.

ﬁ d’unir les institucions amb la societat civil i generar així un sentiment d’estima i respecte a la
ciutat, a través del coneixement del patrimoni.

El municipi de Sagunt va ser una de les ciutats
més importants del territori ibèric d’Edeta, i s’hi
han trobat vestigis arqueològics que daten del segle VI aC.
Actualment Sagunt conserva en el paisatge elements de l’antic urbanisme públic, com ara restes de la muralla ibera, el fòrum, el teatre romà,
el circ, restes del pont romà, la calçada, la Domus dels peixos, restes de l’antiga necròpoli i un
mur del temple de Diana.
Una de les claus que expliquen la seua gran rellevància històrica és la relació de la ciutat ibera amb
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Amb la caiguda de Sagunt va començar el procés
de romanització de la península Ibèrica i també
la transformació urbanística, econòmica i jurídica,
sobretot a partir de la reconstrucció de la ciutat
per Escipió l’any 205 aC, ﬁns a convertir-se en un
municipi de dret romà.
Atesa la rellevància històrica de Sagunt, se’n planteja la candidatura a Patrimoni de la Humanitat a

La intenció és que siga un procés obert i participatiu perquè, més enllà del compliment dels criteris
de la UNESCO, servisca per a reﬂexionar sobre les
qüestions de futur de la ciutat.
2.8.2. BIC
La cultura és un dels factors que més pesen a l’hora de calcular el progrés, el benestar i el desenvolupament d’una societat.
Al Camp de Morvedre destaquen alguns festivals com ara Sagunt a Escena o els Ludi Saguntini, Percumon, Al Carrer! i Faurart, l’àmplia
oferta d’actes d’associacions culturals com Saguntum Civitas o Incipit Cultural o les variades
programacions de les delegacions de Cultura,

Joventut i Igualtat amb cine, documentals, teatre,
conferències, esdeveniments musicals, cursos o
exposicions, entre altres iniciatives
BÉNS CULTURALS ORDENATS PER TIPUS
Béns d’interés cultural: monuments
Nom
Alqueria fortificada de l’Aigua Fresca / torre Sonàmbula. Alqueria de l’Aigua Fresca
Antiga església parroquial de Sant Miquel Arcàngel
Antiga torre defensiva d’Algar de Palància / torre àrab
Banys àrabs
Casa-palau dels Vives de Canyamàs
Castell / Casa-Castell del baró de Petrés
Castell
Castell
Castell
Castell de Beselga/Castell de Buselcam
Castell del Piló
Castell palau / Casa del castell / Casa dels Blanes
Església parroquial del Salvador
Fortí o torre del Grau Vell / torre i bateria del Grau de Morvedre
Església parroquial de la Nativitat de la Mare de Déu / església de Santa Maria
Molí fortificat torre Gausa / torre Comte de Gausa
Museu arqueològic del Teatre Romà
Teatre Romà
Torre/Agència de Lectura Municipal
Torre de Benavites/Casa del Marqués de Bélgida
Torre de Sant Roc / torre de Roc, torre Alquerieta de Roc

Béns d’Interés Cultural - Zones arqueològiques

Municipi
Sagunt
Quart de les Valls
Algar de Palància
Torres
Benifairó de les Valls
Petrés
Torres Torres
Sagunt
Segart
Estivella
Albalat dels Tarongers
Albalat dels Tarongers
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Gilet
Benavites
Sagunt

Béns d’Interés Cultural - Conjunts històrics

Nom

Municipi

Nom

Municipi

Grau Vell

Sagunt

La vila de Sagunt, zona antiga

Sagunt

Temple de Diana. Restes megalítiques del carrer del
Sagrari

Sagunt

Vil·la romana de Ponera

Sagunt

Béns d’Interés Cultural - immaterials
Nom

Municipi

Agrupació Musico-Cultural

Algar de Palancia

Banda Musico-Cultural

Albalat dels Tarongers

Joventut Musical Verge de l’Estrella

Gilet

Societat Joventut Musical de Faura

Faura

Societat Musical Lira Saguntina

Sagunt

Societat Joventut Musical de Quart de Les Valls

Quart de les Valls

Societat Musical Canet d'En Berenguer

Canet d’En Berenguer

Societat Unió Musical Quartell

Quartell

Unió Musical Algimia

Algimia d’Alfara

Unió Musical Petresana

Petrés

Unió Musical Cultural Estivella

Estivella

Unió Musical Portenya

Sagunt
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Es considera necessari protegir el patrimoni artístic de tots els nuclis urbans, i no només quant
a assentaments històrics, sinó també quant a les
ﬁtes conseqüència de la transformació industrial,
que hui en dia estan localitzades de manera inconnexa i sense ser una unitat patrimonial pura.
Un bon exemple n’és la rehabilitació de l’antiga
Gerència d’Alts Forns del Mediterrani, la futura
obertura del museu industrial o les reobertures
de l’Alt Forn núm. 2 o la Nau de Tallers.

Un altre factor essencial per al desenvolupament
del turisme és una bona oferta gastronòmica que
se sume a l’atractiu cultural. Entre els plats típics
del Camp de Morvedre destaquen la paella, l’arròs
negre, l’arròs a banda i l’olla, tots basats en la cultura de l’arròs.

2.9. ACTIVITAT TURÍSTICA
L’activitat turística de la comarca experimenta un
creixement continu en les últimes dècades, i es
converteix en un dels sectors econòmics mundials
que creix amb més rapidesa. Igualment, el Camp
de Morvedre també ha experimentat un procés de
creixement de l’activitat, encara que molt més localitzat a les zones del litoral, ja que l’oferta de
turisme rural és baixa.
Hui en dia és necessari oferir un producte de qualitat per a ser competitius en el mercat turístic.
Prenent com a font el web valenciaturisme.org de
la Diputació de València, al Camp de Morvedre hi
ha huit empreses de turisme actiu, de les quals
dos es dediquen a activitats aquàtiques, una a turisme d’aventura, una a l’eqüestre i quatre més a
altres d’esplai, culturals i de la naturalesa. Unes
de les principals bases per a presentar al turista
o visitant és una oferta hotelera suﬁcient, competent, a més de serveis i programes atractius.

Font: Portal estadístic de la Generalitat Valenciana.

En el gràﬁc apreciem que, tot i ser Canet d’en Berenguer la població amb més turisme, l’oferta hotelera és escassa, ja que hi predomina el lloguer
d’apartaments turístics o en l’àmbit particular.
Quant a Sagunt, encara que puga semblar que hi
ha un gran nombre d’allotjaments, la gran majoria
són de dimensions reduïdes o estan a la zona de
platges. Respecte de les mancomunitats de la Baronia i les Valls, l’oferta es redueix principalment
al turisme rural.
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Font: Portal estadístic de la Generalitat Valenciana.

Pel que fa a l’oferta gastronòmica, el desenvolupament és més gran, ja que com es veu en el gràﬁc
ﬁns i tot en les poblacions xicotetes hi ha diversos
restaurants. Encara que tornem a apreciar que la
gran majoria se situa en les poblacions del litoral.
ANÀLISI INTEGRADA
3.1. ANÀLISI DAFO
S’hi analitzen les diferents febleses, amenaces,
fortaleses i oportunitats detectades en el territori
del Camp de Morvedre:

FORTALESES

INTERNES

FEBLESES

• Tradició associacionisme: teixit associatiu important.
• Important patrimoni històric cultural i natural amb
ﬁgures de protecció i com a generador d’activitat
econòmica.
• Gran disponibilitat de centres educatius en el territori
comarcal.
• Fort teixit industrial i tradició empresarial. Pes relatiu
d’empreses mitjanes i grans.
• Infraestructures i equipaments de qualitat.
• Caràcter multicultural de la població, amb un pes
important de la població immigrant.
• Línies de ﬁnançament FEDER.
• El paisatge agrícola del territori i el patrimoni vinculat:
xarxa d’aigua, infraestructures, pous, séquies, camins,
etc., com a estructura de connexió primària del territori.
La franja industrial del sud de l’àrea urbana deixa com
a connexió preferent el vessant nord del llit del riu
Palància.
• Clima propici, fet que afecta positivament de manera
transversal l’àrea educativa, social, econòmica, etc.
• Existència d’un pla d’ajudes per a xicotetes i mitjanes
empreses (pimes) i autònoms a Sagunt (1,5 milions d’€)
a causa de la COVID-19.
• Existència d’un consell sectorial per a la formació
professional al municipi de Sagunt, amb la participació
d’actors clau (representants del món estudiantil,
empresarial, i agents socials).
OPORTUNITATS

• Problemes de mobilitat, amb gran protagonisme de
mitjans privats motoritzats i una xarxa de transport
públic deficitària, amb mala connexió entre els diferents
municipis de la comarca.
• Degradació del patrimoni cultural i natural del territori.
Pobre estat de conservació i explotació.
• Persones en risc de pobresa i exclusió social, i existència
de barris amb signes de degradació urbana i alts índexs
de marginalitat (baix poder adquisitiu, altes taxes
d’absentisme escolar, conflictes entre minories, atur,
índexs de delinqüència, dificultat de la dona per a la
inserció laboral).
• Feminització de la pobresa, especialment entre persones
majors i el col·lectiu immigrant.
• Bretxa digital. Important segment de la població amb
escasses capacitats digitals.
• Baixa qualificació de la mà d’obra, persones desocupades
amb una competència màxima de primera etapa
d’estudis secundaris.
• Falta d’un producte turístic sòlid.
• Qüestionament de la identitat com a mancomunitat,
per tractar-se de municipis amb dinàmiques i
recorreguts diferents, però que presenten una història
complementària i única.
• Àrees formatives que no queden cobertes per l’oferta
educativa comarcal.

AMENACES

• Oportunitat per a reinventar-se i adaptar-se a les noves
•
•
EXTERNES

•
•
•

circumstàncies sorgides de la crisi sanitària (digitalització, comerç electrònic).
Disponibilitat de sòl industrial per a la implantació i el
desenvolupament de tot tipus d’empreses (Parc Sagunt
II).
El port comercial té grans possibilitats d’explotació i
desenvolupament, a més de les inversions que es preveja fer en el futur i la possible connexió a la xarxa de
ferrocarril.
Clúster d’empreses relacionades amb l’activitat de Mercadona i del sector siderometal·lúrgic (Arcelor, Gonvarri,
Bamesa, etc.).
Existència d’estoc de patrimoni immobiliari disponible.
Proposta de creació d’una mancomunitat que agrupe
tots els municipis de la comarca i incloga Almenara per
a la gestió de l’aigua, el turisme i en qüestions d’ocupació principalment.

3.2. ESTRATÈGIES TERRITORIALS
3.2.1. Línies estratègiques relacionades amb el
projecte «EMPACE-Camp de Morvedre»
A ﬁ de portar a terme i implementar les diferents
actuacions derivades i associades a l’Acord territorial per l’ocupació i desenvolupament local del
Camp de Morvedre, la gestió i el govern es deﬁneix
mitjançant els convenis interadministratius que
se signen entre totes les parts que hi participen.
En el marc de l’acord s’ha dut a terme el Projecte
EMPACE «SOM COMARCA 2018», que, dotat amb
un pressupost de 107.500 €, té com a vocació va-

• Situació econòmica actual (COVID-19) i estancament de
l’activitat econòmica, a causa de la conjuntura econòmica
actual i al declivi del sector industrial.
• Falta d’adaptació de les pimes al context actual.
• Necessitat d’abordar actuacions que fomenten la inclusió
digital i ajuden a reduir la bretxa digital.
• Existència de centres comercials amb grans ﬁrmes que
provoquen una gran competència de preus amb el comerç de proximitat.
• Falta de gestió de la comunicació dins dels mateixos
ajuntaments de la comarca, tant interna com externa,
amb altres administracions i amb la ciutadania, com a
institució de referència.

lorar els recursos i les capacitats comarcals en
l’àmbit de la promoció de l’ocupació i el desenvolupament local sostenible, mitjançant actuacions
que afavorisquen la innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’economia social, el desenvolupament local i les condicions d’ocupabilitat.
Al setembre del 2017 els municipis del Camp de
Morvedre, juntament amb altres associacions i
entitats, van fer un diagnòstic previ del Pla territorial per a l’ocupació del Camp de Morvedre. Del
diagnòstic i de les reunions participatives que es
van fer es va plantejar, com a objectiu general,
elaborar un pla d’acció contra la desocupació a la
comarca, fomentant acords territorials en matè271
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ria d’ocupació i desenvolupament local sostenible
i, com a objectiu especíﬁc, donar resposta a les
necessitats especíﬁques del territori mitjançant
actuacions que afavorisquen la innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’economia social, el desenvolupament local i les condicions d’ocupabilitat.
Els objectius operatius del projecte són:
1. Executar accions de promoció de l’autoocupació, detectar talent i fomentar i divulgar l’esperit
emprenedor.
2. Informar i orientar sobre les tècniques, les eines
i les plataformes de cerca d’ocupació.
3. Plantejar l’organització d’una ﬁra d’ocupació, contactar amb empreses i professionals, per a establir
les línies generals que calga seguir en un futur.
4. Crear una pàgina web que constituïsca un aparador de les accions que calga implementar durant
el desenvolupament del projecte «Som Comarca».
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram…
5. Crear un xat dins de la pàgina web per a resoldre problemes d’orientació laboral.
El Projecte experimental EMPACE està dirigit a collectius amb diﬁcultats d’inserció especials, parats
de llarga duració, en alguns casos amb poca qualiﬁcació, i especialment a dones, en concret dones
de més de 45 anys i joves amb una formació insuﬁcient, i tracta de bastir ponts entre l’exclusió
i la inclusió, des d’un enfocament integrador. Així
mateix, ﬁxarà l’atenció en qui emprén i té necessitat d’orientació.
L’objectiu principal del pacte territorial és abordar
la problemàtica de la desocupació de manera coordinada i planiﬁcada, des de la màxima professionalitat i compromís envers les iniciatives locals
i socials i aproﬁtant al màxim els recursos que hi
ha i amb vocació de servei públic envers la nostra
ciutadania.
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OE3. Atenció a les persones, inclusió social de collectius desfavorits. L’àrea funcional que ens ocupa
no és una excepció referent al fet que les diﬁcultats d’accés a l’ocupació i al mercat de treball són
particularment agudes en certs col·lectius: joves
(sobretot quan presenten un nivell de formació
baix), dones, persones desocupades de llarga duració, majors de 45 anys i persones amb diversitat
funcional o en situació d’exclusió social.
OE4. Millora de les qualiﬁcacions laborals de la
població i de l’adequació del sistema de formació
local a les necessitats territorials.
OE5. Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra.
OE6. Principi de transversalitat de gènere, igualtat
de condicions entre homes i dones.
OE7. Millora de les infraestructures, els equipaments i els serveis públics.
OE8. Estructura territorial i xarxes internes. Per a
caminar cap a una progressiva integració interna
de l’àrea funcional, un primer pas és tindre comarques cohesionades.
OE9. Transversalitat de la innovació. Per a poder
millorar la competitivitat de les empreses, els
sectors i el territori és necessari millorar-ne la
capacitat d’innovació integrant-los en xarxes i sistemes d’innovació.
1. Conéixer les necessitats de formació, ocupació i desenvolupament empresarial
1.1. Executar accions de diagnòstic, sensibilització
i promoció
a) Crear un observatori territorial del mercat de
treball.
b) Estudi de les necessitats per a la inserció sociolaboral dels col·lectius més desfavorits.

Per a desenvolupar l’objectiu es ﬁxen els objectius
estratègics següents:

c) Estudis sobre les noves maneres d’organització
del treball.

OE1. Consolidació del model productiu, mitjançant
l’impuls de sectors existents i el suport a noves
activitats especialment de més valor afegit, en el
context del desenvolupament local.

d) Estudis sobre nous ﬁlons d’ocupació.

OE2. Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció
laboral.

f) Estudis sobre les necessitats de la pime.

e) Estudis sobre la determinació de la viabilitat de
nous models empresarials.

g) Convocatòria de jornades, seminaris i grups de
treball.

f) Estudi de propostes sobre microﬁnançament per a emprenedoria i moneda local.

h) Reforçar la consecució d’acords amb universitats, instituts tecnològics i d’investigació i amb
altres entitats especialistes de la comarca.

g) Foment de microcrèdits.

2. Millorar la qualiﬁcació professional dels recursos humans

i) Potenciar nous projectes amb impacte en l’economia local des de criteris de sostenibilitat social,
econòmica i mediambiental.

2.1. Disseny i posada en marxa d’accions de formació i orientació professional

h) Acceleració d’empreses innovadores.

j) Desenvolupar accions encaminades a potenciar
el sector turístic.

a) Orientació i informació laboral.
b) Formació bàsica i compensatòria.
c) Programes de transició a la vida activa.

5. Afavorir el desenvolupament de la xicoteta i
mitjana empresa
5.1. Disseny i posada en marxa de programes de
desenvolupament empresarial

d) Formació professional per a l’ocupació.
f) Formació de tècnics.
g) Coordinació dels recursos per a l’orientació laboral i la inserció laboral.
3. Promoure la inserció laboral dels col·lectius
desfavorits
3.1. Disseny i posada en marxa de programes d’inserció sociolaboral de col·lectius desfavorits
3.2. Estudi i implantació de clàusules socials en
la contractació pública, com a incentiu per a treballar amb persones en situació o risc d’exclusió
social
4. Fomentar la creació de noves empreses
4.1. Disseny i posada en marxa de programes de
suport a la creació d’empreses mitjançant una bateria d’accions combinades, dirigides als col·lectius susceptibles de posar en marxa iniciatives
d’empresarials
a) Foment de l’esperit empresarial.
b) Formació en autoocupació i emprenedoria, cultura emprenedora.
c) Orientació i sensibilització per a l’autoocupació.
d) Informació, assessorament i acompanyament a
la creació d’empreses.

a) Formació de gerents i directius en les noves tècniques de gestió empresarial, el desenvolupament
d’habilitats directives, la planiﬁcació estratègica i
el desenvolupament organitzacional.
b) Posada en marxa de programes per a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat, de
sistemes de gestió mediambiental i de salut laboral.
c) Posada en marxa de programes per a afavorir
la implantació i l’ús de les noves tecnologies de la
informació.
d) Programes de creació de xarxes d’informació
empresarial.
e) Informació i assessorament sobre els programes d’ajudes de l’administració autonòmica, estatal i comunitària a la pime industrial i comercial.
f) Programes de formació comercial, i actuacions
per al foment de l’associacionisme i la integració
comercial.
g) Programes que fomenten la transformació de
productes locals (agrícoles i ramaders) i la comercialització.
h) Programes de desenvolupament del sector artesà.
i) Programes de foment de la innovació tecnològica, l’estalvi energètic i la cooperació empresarial
en les pimes.

e) Gestió de subvencions, ajudes i incentius.
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6. Vertebrar el territori i afavorir la corresponsabilitat territorial

· Potenciació del comerç de proximitat, els equipaments i serveis bàsics i els serveis de salut.

Reforçar tots els mecanismes de coordinació existents en el territori per a millorar l’eﬁcàcia dels
programes de desenvolupament local, intensiﬁcant la participació d’agents d’ocupació i desenvolupament local i de personal tècnic de les entitats
consorciades per a llançar propostes generals o
especíﬁques, en atenció a la realitat territorial.

· Desenvolupament d’un pla de formació per als
grups d’edat joves o desfavorits, que fomente
l’emprenedoria o facilite la inserció laboral. Per
això és necessari diagnosticar quines són les necessitats formatives de la població i del teixit empresarial per a adequar l’oferta de cursos i tallers
a les necessitats reals.

L’Acord territorial per l’ocupació i desenvolupament local del Camp de Morvedre està conformat
per setze municipis: Albalat dels Tarongers, Alfara
de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d’Alfara,
Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d’en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les
Valls, Quartell, Sagunt, Segart i Torres Torres.

b) XARXES TERRITORIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I SOCIAL:

Paral·lelament a les estratègies abans esmentades, per al desenvolupament comarcal es duen a
terme mesures orientades a la formació i les polítiques europees de desenvolupament i innovació.
3.2.2. Línies estratègiques relacionades amb el
desenvolupament territorial «Avalem Territori»

· Creació d’una estructura comarcal estable i operativa que uniﬁque administracions i agents locals,
i que funcione com a agent cohesionador. Es podrien aproﬁtar els pactes territorials per a abordar
de manera cooperativa i a escala comarcal, o ﬁns
i tot d’àrea funcional, els problemes de l’ocupació
i de desenvolupament socioeconòmic entre actors
públics, agents socials i econòmics i la societat civil. La importància de dotar els pactes territorials
de la vall del Palància de personalitat jurídica pròpia per a poder operar de manera col·lectiva.
· Fomentar l’associacionisme comarcal.

Línies estratègiques de treball
c) PROCESSOS D’INNOVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL:
a) RECURSOS TERRITORIALS:
· Potenciació d’una política de reindustrialització,
en coordinació amb els agents d’ordenació territorial, urbanística, de paisatge i mediambiental,
amb èmfasi en el protagonisme de clústers industrials entre diferents sectors i entre diferents
grandàries d’empresa.
· Disseny d’un pla per a transitar cap a un nou
model energètic, que afavorisca la sostenibilitat i
l’eﬁciència. És necessari promoure un ús sostenible de l’energia a la comarca en tots els àmbits
del sistema territorial i econòmic, des de les cases
ﬁns al teixit productiu.

· Crear una entitat de trobada, intercanvi d’informació i discussió, sobre oportunitats d’innovació,
entre empreses, REDIT, actors públics i agents socials, etc.

· Foment del turisme cultural, sostenible i espacialment integrador, posant l’accent principalment
en el triangle agricultura-gastronomia-turisme.

3.3.1. Formació per a l’ocupació (FP)

· Millorar el sistema de transport intracomarcal i intercomarcal. Si les línies de transport es
milloraren, permetrien més intercanvi de l’àrea
metropolitana amb l’interior i això afavoriria el turisme de cap de setmana i també que la població
de la comarca es desplaçara amb més ﬂuïdesa
cap a l’àrea metropolitana.
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· Foment de les xarxes d’innovació internes i externes. La importància d’adequar les ajudes públiques a la innovació a les especiﬁcitats del teixit
local, i d’estimular les associacions de directius
i tècnics i el seu paper de difusió de les millors
pràctiques des de les grans empreses de la zona
cap a les pimes locals.

3.3. FORMACIÓ

El sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral té com a ﬁnalitat impulsar i dur a terme una formació que contribuïsca
al desenvolupament personal i professional de les
persones treballadores (ocupades i desocupades),
millorant-ne l’ocupabilitat i la promoció en el treball. Una formació que respon a les necessitats
del mercat laboral i està orientada a la millora de
la competitivitat empresarial.

Inclou diferents iniciatives i programes de formació que es desenvolupen en el marc del Sistema
Nacional d’Ocupació, a través del Servei Públic
d’Ocupació Estatal i dels serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes.

· Desenvolupament d’aplicacions web (grau superior)

En relació amb la formació per a l’ocupació, hem
de distingir entre diferents possibilitats:

· Administració de sistemes informàtics en xarxa
(grau superior)

· Formació per a persones desocupades

· Animacions 3D, jocs i entorns interactius (grau
superior)

· Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
(grau superior)

· Formació en alternança amb l’ocupació
L’IES Jorge Juan ofereix la formació següent:
· Formació per a ocupats
Família professional: administració
· Formació no subvencionada
· Gestió administrativa (grau mitjà)
· Formació a distància
· Administració i ﬁnances (grau superior)
Respecte de la comarca del Camp de Morvedre,
assenyalem l’existència del Centre LABORA Formació València-Nord, que és un centre dedicat a la
formació professional per a l’ocupació que exerceix inﬂuència a la zona de l’Horta Nord, el Camp
de Morvedre, el Camp de Túria i diferents districtes de València: Benicalap, Benifaraig, Beniferri,
Benimaclet, Benimàmet, Borbotó, Campanar, Carpesa, Cases de Bàrcena, Massarrojos, Natzaret,
Poble Nou i Torreﬁel.

Família professional: comerç i màrqueting
· Activitats comercials (grau mitjà)
· Gestió de vendes i espais comercials (grau superior)
Família professional: sanitat
· Cures auxiliars d’infermeria (grau mitjà)

3.3.2. Formació professional reglada
· Farmàcia i parafarmàcia (grau mitjà)
La comarca del Camp de Morvedre té diferents
centres formatius i es concentren principalment
al municipi de Sagunt, que compta amb sis instituts, i se’n suma un més que se situa a Benifairó
de les Valls.

· Documentació i administració sanitàries (grau
superior)
· Laboratori clínic i biomèdic (grau superior)

A això cal afegir l’escola d’hostaleria de Canet d’en
Berenguer, el centre de Forem PV que fa formació
prevista per LABORA, així com altres empreses
que fan formació per a l’ocupació com Open Space
i Nunsys, situades a Sagunt.

Família professional: activitats físiques i esportives

Sagunt és el gran centre formatiu comarcal, i
concentra l’oferta de formació professional. En
el territori de l’Acord territorial per l’ocupació i
desenvolupament local del Camp de Morvedre
s’imparteixen els graus i titulacions següents:

· Animació d’activitats físiques i esportives (grau
superior)

L’IES Camp de Morvedre ofereix la formació següent:

· Electromecànica de vehicles (grau mitjà)

· Conducció d’activitats ﬁsicoesportives en el medi
natural (grau mitjà)

Família professional: manteniment de vehicles
autopropulsats

L’IES Merelló ofereix la formació següent:
Cicles FP dual:
Família professional: electricitat i electrònica
· Sistemes microinformàtics i xarxes (grau mitjà)
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· FP bàsica electricitat i electrònica

- Valencià

· FPGM instal·lacions elèctriques i automàtiques

Pel que fa als estudis del Conservatori Professional de Música:

· FPGS automatització i robòtica industrial
- Cant: 6 cursos de formació
· FPGM instal·lacions elèctriques i automàtiques
- Dolçaina: 6 cursos de formació
· FPGM instal·lacions de telecomunicacions
- Guitarra: 6 cursos de formació
Família professional: fabricació mecànica
- Piano: 6 cursos de formació
· FP bàsica de fabricació i muntatge
· FPGM mecanització
· FPGS programació de la producció en fabricació
mecànica

A més, tenen les especialitats d’instruments següents: bombardí, cant, clarinet, dolçaina, ﬂauta
travessera, oboé, percussió, piano, saxofon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel.

Família professional: instal·lació i manteniment

El Centre de Formació de Persones Adultes Miguel
Hernández ofereix la formació següent:

· FPGM manteniment electromecànic

- Programa de formació bàsica cicle I

· FPGS mecatrònica industrial

- Programa de formació bàsica cicle II. Nivell 1 i 2.
Graduat de secundària

L’IES María Moliner ofereix la formació següent:
3.3.3. Formació per a persones desocupades
Família professional: administració
· FPB de serveis administratius
L’IES Clot del Moro ofereix la formació següent:

En relació amb els cursos per a parats en el territori del pacte, la previsió de LABORA per a 2020 és
la següent, encara que s’ajornarà o es concentrarà
de manera que es puga impartir posteriorment a
la suspensió per la situació de la COVID-19:

Família professional: electricitat i electrònica
Comerç i màrqueting
· FP bàsica electricitat i electrònica
L’IES Vall de Segó ofereix la formació següent:

· Activitats auxiliars de magatzem (250 h / 2 cursos)

Família professional: informàtica i comunicacions

· Organització i gestió de magatzems (430 h / 1
curs)

· FPB informàtica i comunicacions

· Activitats de venda (630 h / 1 curs)

Dels estudis superiors presents a la zona, l’EOI de
Sagunt ofereix la formació següent:

Fabricació mecànica

- Alemany
- Espanyol

· Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (720 h /
1 curs)
· Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG (640 h /
1 curs)

- Francés
Hostaleria i turisme
- Anglés
- Italià
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· Operacions bàsiques de restaurant (330 h / 1
curs)

· Serveis de bar i cafeteria (680 h / 1 curs)
Informàtica i comunicacions
· CMS i comerç electrònic (140 h / 1 curs)
Instal·lació i manteniment
· Planiﬁcació, gestió i realització del manteniment
i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció (610
h / 1 curs)
Marítim pesquera
· Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord (890 h / 1 curs)
Seguretat i medi ambient
· Vigilància, seguretat privada i protecció de persones (370 h / 1 curs)

Unes accions que han atés principalment dones
majors de 45 anys amb formació, joves menors de
30 amb poca qualiﬁcació i persones desocupades
de llarga duració. El 63% de les persones ateses
han sigut dones amb edats compreses entre 19 i
54 anys, davant del 37% dels participants, que han
sigut homes amb edats compreses entre els 17 i
54 anys.
3.3.4. Formació en alternança amb l’ocupació
En relació amb els cursos en alternança en el
territori del pacte, com a dades del 2020, podem
apuntar que des de l’Ajuntament de Sagunt s’ha
sol·licitat una subvenció de 58.320 euros a LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a
l’execució d’accions de formació professional per
a l’ocupació durant l’exercici del 2020. L’execució
de la subvenció té com a objectiu donar la qualiﬁcació professional necessària a persones parades
i amb diﬁcultats d’integració en el mercat laboral
per a exercir una ocupació concreta i adequada a
les necessitats de les empreses.

Serveis socioculturals i a la comunitat
· Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu
infantil i juvenil (350 h / 1 curs)
L’any 2019 el Departament de Promoció Econòmica i Industrial de l’Ajuntament de Sagunt va gestionar els següents cursos subvencionats al cent
per cent per LABORA.
· Operacions auxiliars de serveis administratius i
generals (amb una duració de 440 hores)
· Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents (amb una duració de 450 hores)
Els cursos es van iniciar el gener del 2019 i durant
cinc mesos se’n van poder beneﬁciar un total de
dènou persones, set dones i dotze homes.
Després de ﬁnalitzar la formació teòrica, van fer
un mòdul de pràctiques professionals no laborals en empreses del municipi per a permetre a
l’alumnat complementar la formació i desenvolupar les competències professionals adquirides en
contextos reals de treball.
Les empreses que hi han col·laborat són: AFACAM,
Digital Inter-Fax SL, IES Eduardo Merelló, Hi-Qua
SL, IES Camp de Morvedre, SAG, Open Space,
ACEISYC, Morvedre Grup de Serveis Oﬁmàtics SL,
Cristalería Cerezuela SL i Tarín Cerezuela Servicios SL.

En el marc del programa de formació professional per a l’ocupació per a l’exercici 2020, des del
Departament de Promoció Econòmica s’han dissenyat dos accions formatives; la primera, d’activitats d’auxiliars de comerç, dotada amb un
import de 22.680 euros, per a deu persones amb
diversitat funcional; i una segona formació sobre
operacions auxiliars de serveis administratius i
generals, que té un pressupost de 35.640 euros,
per a altres deu persones en la condició de risc
d’exclusió social.
Així mateix, la subvenció, que l’ha de concedir la
Generalitat Valenciana, cobreix la totalitat de despeses de funcionament, per la qual cosa no hi ha
una aportació municipal per a l’execució de tots
dos cursos formatius, que íntegrament ascendeixen a una quantia conjunta de 58.320 euros.
3.3.5. Formació per a ocupats
Des de LABORA es fa formació per a persones
ocupades, en què s’explicita que almenys el 70%
de l’alumnat participant en el programa han de ser
persones treballadores ocupades en empreses o
centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o treballadores autònomes residents. Les persones desocupades participants en un programa
de formació han d’estar inscrites com a parades
en els Espai LABORA, i han de suposar un màxim
del 30% dels alumnes participants en el pla.
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A ﬁ d’atendre les necessitats formatives de les
persones treballadores de les economies socials i autònomes, podran participar en els programes de formació sectorials i transversals.
En relació amb la formació a ocupats en el territori delo pacte, s’imparteixen els cursos següents:
Administració i gestió
· Comptabilitat

han superat 240. El nombre de matriculats en
cada curs oscil·la entre 14 i 45 alumnes.
En termes d’evolució històrica, s’ha produït una
disminució clara respecte del 2016, però un lleuger increment respecte del 2017:
- En el 2016, 15 cursos, 314 matriculats i 270 amb
títol.
- En el 2017, 7 cursos, 250 matriculats i 207 amb
títol.

Comerç i màrqueting
· Conducció de carrets elevadors

- En el 2018, 13 cursos, 283 matriculats i 240 amb
títol.

· Gestió comercial de vendes

3.3.6. Formació no subvencionada

Electricitat i electrònica

Respecte de la formació no subvencionada, en el
territori del pacte Forem PV plantejava la següent
oferta formativa per a l’any 2020, de manera presencial, que s’haurà vist afectada per la COVID-19:

· Autòmats programables
Fabricació mecànica

Serveis socioculturals i a la comunitat
· Soldadura amb arc elèctric
- Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria
· Soldadura MIG
Administració
· Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG
- Auxiliar administratiu (sanitat)
· Soldadura TIG
Educació
Formació complementària
- Especialista en educació especial
· Manipulador d’aliments
- Especialista en educació infantil
Hostaleria i turisme
· Cuina sana
· Creació de cartes i menús
Seguretat i medi ambient

D’altra banda, Nunsys Formación va fer en el 2019
un curs de sistemes microinformàtics de 640 hores de formació, amb la possibilitat de beca per al
desplaçament i pràctiques en empreses.
Per a ﬁnalitzar, l’empresa Open Space ofereix
l’oferta formativa següent:

· Gestió de la PRL en pimes i micropimes
- Administració i gestió
Serveis socioculturals i a la comunitat
- Comerç i màrqueting
· Creació i dinamització de comunitats virtuals en
entorns educatius
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- Electricitat i electrònica

Els cursos els imparteixen les empreses següents:
Fundació Formació i Ocupació PV (12) i Open Space Formativo CCM SL (1).

- Hostaleria i turisme

Dels 283 alumnes matriculats en els cursos, els

- Indústries alimentàries

- Idiomes

- Sanitat

- Anglés A2, B1, B2 i C1

- Seguretat i medi ambient

Dels 298 alumnes matriculats en els cursos, només 256 han superat el curs respectiu. La matrícula en els cursos oscil·la entre un i dèsset alumnes.

- Serveis socioculturals i a la comunitat
- Transport i manteniment de vehicles
Una formació que es du a terme combinant formació presencial, teleformació i semipresencial.

L’extensió de la UNED, situada a l’avinguda de
l’Advocat Fausto Caruana s/n de Sagunt, ofereix la
formació següent:

3.3.7. Formació a distància

- ADE

En relació amb la formació en línia en el territori
del pacte, l’empresa Dicampus SL imparteix cursos de:

- Dret

- Autonomia i innovació laboral. Iniciativa i creativitat

- Enginyeria informàtica

- Educació social

- Enginyeria en tècnic de la informació
- Capacitat d’adaptació, ﬂexibilitat i agilitat
- Psicologia
- Competències en la cerca d’ocupació
- Comunicació escrita
- Entrenament de l’autoestima i autocontrol
- Ètica professional: foment dels valors personals,
integritat, coherència

El CEFIRE de Sagunt té previst dur a terme l’acció formativa «Programem per competències en
l’àmbit artisticoexpressiu: iniciació», del 29 de setembre al 6 d’octubre del 2020, amb una duració
de 20 hores i 60 places.
3.4. CONSELL SECTORIAL DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL

- Lideratge i direcció d’equips de treball

- Presentacions en públic eﬁcaces

Per a donar resposta a les demandes i fomentar
la comunicació entre tots dos sectors, hem dissenyat un projecte que puga servir de punt de trobada i en què es puga donar resposta a les necessitats amb la ﬁnalitat de disminuir les barreres
comunicatives.

- Resolució de conﬂictes en el treball. Millora del
rendiment

Per a dur-lo a terme, ens hem plantejat els objectius:

- Tècniques per a afrontar l’estrés

1. Fer un estudi tant de la formació professional
que s’ofereix en l’actualitat com de les necessitats
en matèria de formació que tenen les empreses i,
així, planiﬁcar una oferta educativa innovadora i
oberta a Europa. Ho farem mitjançant enquestes i
entrevistes tant en les empreses com en els centres educatius.

- Millora de l’eﬁciència professional
- Pensament positiu, optimisme i entusiasme

- Tècniques i habilitats de comunicació
- Tècniques i habilitats de negociació
- Presa de decisions: com afrontar el procés de
decisió
- Treball en equip
La formació següent pel que fa a d’idiomes, la imparteix Protos Sistemas de Formación SL:

2. Adequar la formació impartida i la demanda
empresarial. Partint de l’estudi anterior, es facilitaran canals de comunicació entre tots dos sectors, per exemple, mantenint reunions de treball
cada sis mesos en què es vagen desenvolupant
propostes encaminades a aconseguir l’homoge279
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neïtat entre el currículum acadèmic i l’acompliment professional.
3. Difondre i promoure l’oferta de formació professional amb la ﬁnalitat de posar a disposició de
tota la ciutadania les possibilitats formatives que
s’ofereixen en el municipi i la seua adequació amb
les eixides professionals mitjançant, per exemple,
una guia informativa. Es podrà dur a terme tant
en els centres educatius com en el Departament
d’Educació de l’Ajuntament.
4. Garantir canals de comunicació i participació
entre tots els agents, públics i privats, que tenen
a veure amb la formació professional, que servisquen de punt de trobada. Es farà mitjançant reunions, fòrums de treball, etc.

Font: OEPM

5. Afavorir el procés d’inserció social i professional de la gent jove, impulsant projectes de transició escola-treball, a través d’experiències en
entorns laborals, per exemple, visitant empreses,
centres d’ocupació, orientant a la participació en
programes destinats a la inserció laboral, etc.
6. Facilitar a la joventut experiències afavoridores
que permeten desenvolupar destreses professionals adequades per a l’exercici de la professió i
un accés millor al món laboral: pràctiques en empresa, borses de treball operatives, entre d’altres.

Font: OEPM

3.5. ESTRATÈGIES PER A LA INNOVACIÓ
En l’àmbit de la innovació, cal destacar la importància de les patents registrades en el sector empresarial de la comarca. En els gràﬁcs següents
es fa una comparació entre el Camp de Morvedre i
la Comunitat Valenciana del 2008 al 2017.

Font: OEPM

Font: OEPM
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social i econòmic en el territori i de difusió de la
innovació en tots els vessants de l’activitat econòmica per a modernitzar l’economia local.

Font: OEPM

En el gràﬁc anterior es mostra una comparació
entre les diferents comarques valencianes i València, respecte del nombre de concessions de
subvencions i els imports totals.
3.5.1. Antena universitària UJI
Projecte que compta amb la col·laboració de l’Oﬁcina de Cooperació en Recerca i Desenvolupament
Tecnològic de l’UJI (OCIT) i que està emmarcat en
les activitats del conveni que es va signar al juliol
passat entre la Fundació General de l’UJI i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
per a impulsar la transferència de coneixement i
tecnologia entre universitat i empresa i fer costat
a l’emprenedoria innovadora.
Dins del conveni, s’emmarca el desenvolupament
d’un programa pilot de reforç a l’activitat de difusió consistent a posar en marxa una antena de
difusió de resultats a Sagunt, on la universitat pública de la Plana té seu.
Les activitats previstes per a l’antena de difusió
són l’elaboració de materials per a afavorir la difusió de resultats, la celebració de jornades i trobades entre grups d’investigació de la Universitat
i grups d’empreses i la programació de visites a
empreses per a detectar necessitats en tecnologia
o processos organitzatius de les empreses i donar
a conéixer els avanços que hi ha en els camps dits
des dels grups d’investigació de la Universitat.
Amb la ﬁnalitat d’afavorir la generació d’ocupació i la inserció laboral de la ciutadania i, per tant,
augmentar el benestar ciutadà, l’Ajuntament de
Sagunt, mitjançant el Departament de Promoció
Econòmica, ha posat en marxa una estratègia de
desenvolupament que busca millorar les accions
en matèria d’ocupació i formació i de foment de
l’esperit empresarial per a afegir més dinamisme

Així mateix, la Fundació General de la Universitat Jaume I promou els seus objectius ﬁxats en
el conveni a través de la cooperació en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat,
complementant i millorant les activitats executades per l’estructura de la Universitat; gestionar
diverses infraestructures de la Universitat Jaume
I i els serveis vinculats, així com fomentar la innovació, el desenvolupament tecnològic i la utilització de les noves tecnologies en la investigació, la
docència i en la gestió.
El projecte «Antenes de transferència de coneixement», implantat inicialment en les localitats de
Sagunt i Vinaròs, municipis en els quals la Universitat Jaume I té seu i també conveni de col·laboració amb els ajuntaments, ha posat en contacte
grups investigadors UJI i professionals d’un total
de seixanta-sis empreses situades en els dos municipis.
Resultats del projecte «Antenes de transferència» durant el 2019
A la ciutat de Sagunt es va contactar amb un total
de trenta-quatre empreses, entre les quals Pilkington, Climalife, Gonvarri, ArcelorMittal o LafargeHolcim, empreses que van mantindre reunions
de treball amb deu grups d’investigadors de l’UJI
de diverses àrees de coneixement, com ara el
maneig integrat de plagues agrícoles, bioquímica
i biotecnologia, ceràmica, vidre i nanotecnologia,
enginyeria de fabricació, enginyeria de disseny,
enginyeria de residus, electricitat, electrònica i
automàtica, refrigeració i climatització, transferències de calor, fred i electricitat, ﬂuids multifàsics, química de l’estat sòlid, riscos ambientals i
laborals, reenginyeria de processos i digitalització
empresarial.
Per a ﬁnalitzar, convé destacar que «Antenes de
transferència de coneixement» és un projecte actiu i en evolució contínua durant enguany, i té com
a objectiu ampliar l’àrea d’inﬂuència a les zones
del nord i el sud de la demarcació de Castelló i a
l’àrea del Camp de Morvedre.
3.5.2. Subvencions europees «Mecanisme Connectar Europa»
El novembre del 2019 la Comissió Europea de
Transports va presentar els projectes que rebrien
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ajudes en el 2020 del «Mecanisme Connectar Europa», l’instrument ﬁnancer de la Comissió per a
desenvolupar les xarxes transeuropees de transport, entre les quals el corredor mediterrani. El
port de Castelló de la Plana i el de Sagunt rebran
un total de 6,52 milions. Una subvenció europea
que suposa el 20% de l’actuació sobre tots dos
ports, que suma 32,31 milions d’euros per a millorar i modernitzar els accessos ferroviaris i la
interconnexió amb el corredor mediterrani.
Concretament la Fundación Valenciaport va obtindre un total de 2,79 milions d’euros per al desenvolupament de la xarxa ferroviària interior del
port de Sagunt, així com per a construir un centre
d’inspecció transfronterera que permetrà inspeccions a les mercaderies importades a la Unió Europea i que tindrà una inversió total de 13,65 milions d’euros. Unes obres que van rebre un 20,45%
de ﬁnançament europeu que tenien la previsió
d’inici a l’abril i s’allargaran ﬁns a desembre del
2023.
El projecte contribuirà a millorar les connexions
del port de Sagunt com un punt d’entrada i d’eixida eﬁcient i sostenible, totalment integrat en la
xarxa transeuropea de transport, i connectarà per
ferrocarril el port i la zona d’inﬂuència i el corredor mediterrani.
4. NECESSITATS FORMATIVES DEL CAMP DE
MORVEDRE
Les necessitats formatives detectades al Camp
de Morvedre segueixen el mateix procés d’especialització productiva de Sagunt com a pol
d’atracció d’inversions, especialment en indústria avançada i agroalimentària, logística i serveis
(comercials i sanitat). Així, i mentre s’hi situen
empreses de serveis (sanitat, logística, distribució i activitats comercials i d’oci), la formació
ha de donar resposta a les necessitats, amb una
atenció especial cap a segments tècnics amb una
dependència clara de l’àrea de València (robòtica, automatització industrial i serveis de control
tècnic i laboratori). Addicionalment, es requereix
formació especíﬁca tant pel que fa a activitats turístiques com a activitats agràries. En conclusió,
es tracta d’harmonitzar la tendència detectada
en sectors productius amb la formació necessària per a fer-ho possible.
Després de l’anàlisi de les setanta-nou enquestes fetes a empreses de la comarca del Camp de
Morvedre, detallem a continuació els punts més
rellevants amb la ﬁnalitat de poder albirar els as282

pectes destacables i millorables pel que fa a la
formació del Camp de Morvedre i el binomi empresa-formació.
El 79,75% de les empreses que han respost a les
enquestes són de Sagunt; el 7,59%, d’Algímia d’Alfara; Canet d´en Berenguer i Algar de Palància
conformen un 3,80% cada un; el 2,54%, de Quartell, i Estivella i Petrés ambdós amb un 1,26%.
Pel que fa al tipus de sector, el 17,72% pertany a
serveis a empreses; el 13,92%, al sector formació; l’11,39%, a alimentació i restauració; el 8,86%,
a automoció i transport; el 7,59%, a comerç a la
menuda; el 6,33%, al sector químic, farmacèutic
i sanitari; el 6,33%, a la construcció; el 5,06%, a
activitats auxiliars i serveis; el 5,06%, a siderúrgia,
metal·lúrgia i fabricació; el 5,06%, a serveis recreatius culturals; el 2,53%, a tèxtil, calçat i confecció;
l’1,27%, a paper, cartó i arts gràﬁques, i el 8,86%,
al d’altres.
Davant de la qüestió de si considera que l’oferta
de formació professional per a l’ocupació (FPO)
del territori respon a les necessitats formatives a
escala comarcal, els resultats han sigut: el 5,06%
considera que molt i/o prou, el 37,97% considera
que prou, el 27,84% opina que poc o gens, el 21,5%
que gens i el 7,59% NS/NC.
Segons les persones enquestades, entre les titulacions que ofereixen més possibilitats d’inserció
laboral a la comarca del Camp de Morvedre (de
més a menys rellevància) trobem formació en
l’àrea sanitària, i destaquen les titulacions d’infermeria/auxiliar; formació en l’àrea industrial,
en què destaquen soldadura, mecatrònica i operari de producció; formació en l’àrea d’atenció al
client; formació en restauració, en què destaquen
els títols d’auxiliar de cuina i cambrer de taula/
barra; formació en l’àrea d’administració; formació en prevenció de riscos laborals, i formació en
les àrees de turisme, serveis a la comunitat i en
les àrees psicosocials.
Finalment apreciem que el 72,15% de les empreses enquestades estaria a favor d’acceptar alumnes en pràctiques, davant del 20,25% que no hi
estaria disposada; el 7,59% no hi ha respost.
Després de l’execució del grup focal s’hi han fet
partícips diferents actors clau de la comarca. Hi
trobem agents de desenvolupament local de la
comarca, associacions empresarials i de comerciants, i agents socials i formatius del territori, incloent-n’hi un total de setze.

Després de dur a terme l’anàlisi dels resultats/
aportacions rebudes, trobem que, en primer lloc,
les àrees formatives que es consideren prioritàries al Camp de Morvedre, segons els agents
enquestats, són indústria, logística, i turisme/
hostaleria. S’observa així com les necessitats
manifestades estan relacionades amb el marcat
perﬁl industrial del municipi, d’una banda, i l’auge del turisme, i per consegüent, de l’hostaleria
de l’altra.
En segon lloc, quant a les actuacions més adequades per a millorar la formació del territori,
predomina adaptar els programes a les noves demandes, davant de la millora de mobilitat, infraestructures per a la formació en línia i nous formats
de formació.
Seguint amb l’anàlisi, tenint en compte la incidència de la COVID-19, els sectors en què es creu necessària més formació per a mitigar els efectes
negatius de la situació serien el xicotet comerç i
retail, i la indústria, que han sigut els més castigats durant la pandèmia, a causa de la menor demanda de productes provinents dels sectors esmentats, incloent-hi els autònoms, els quals han
vist minvats els ingressos signiﬁcativament.
En quart lloc, partint de l’existència de la necessitat d’una millora en la formació actual, es valora
l’increment de la formació pràctica i adaptar la
formació al lloc de treball, factors que es manifesten des de fa anys, ja que es considera que un
treballador no arriba prou preparat pel que fa a
pràctica al lloc de treball.
Finalment, els grups d’edat que s’han vist més
afectats i que, per tant, necessiten formació són
els d’edat compresa entre 45 i 65 anys, seguit pel
grup d’edat compresa entre 16 i 30 anys, i els de
31 a 44 anys en últim lloc. S’aprecia el predomini
tant dels més majors, ja que per l’edat presenten
més diﬁcultats per a trobar treball i/o actualitzar-se, com dels més joves, els quals encara no
han aconseguit un grau d’experiència suﬁcient per
a ser valorats en el mercat laboral.
A escala comarcal, en el procés de diagnòstic
s’han detectat diverses problemàtiques com ara
l’envelliment comarcal, l’emigració que agreuja la
pèrdua de població, desequilibris territorials entre
litoral i interior, falta de cooperació en diversos nivells i falta de determinades infraestructures en
sectors concrets com ara el turístic o l’educatiu.
Una situació que generaria un panorama en què
les empreses tenen diﬁcultats per a ser competi-

tives i que provocaria precarització de l’ocupació i
falta d’oportunitats.
Una realitat que s’encrueliria amb els col·lectius
més vulnerables com ara dones, joves o els parats de més edat. La deslocalització de l’activitat
industrial és una altra de les grans amenaces (o
realitats) que pateix la comarca, a la qual se suma
la crisi permanent en què s’ha instal·lat el sector
agropecuari tradicional, amb un important pes laboral en alguns municipis en relació amb el processament de cítrics; que són potser els reptes
més grassos als quals s’ha d’enfrontar qualsevol
actuació que pretenga millorar les condicions laborals a la comarca. Fenòmens augmentats per
la falta de cultura d’innovació fora de les grans
empreses i alguns obstacles administratius per al
desenvolupament de l’activitat empresarial.
Problemàtiques que podrien causar a mitjà termini l’abandó de bona part de l’agricultura actual i la pèrdua de les indústries i els serveis més
tradicionals per la incapacitat d’adaptar-se a nous
reptes i realitats. Una situació que podria veure’s
agreujada per la pèrdua de talent i coneixements
per l’emigració que ja es produeix actualment.
Des del punt de vista propositiu, es parteix d’una
comarca que té una posició estratègica i unes infraestructures de comunicació molt potents que
afavoreixen l’arribada d’inversors, noves activitats
i la difusió i distribució dels productes locals. Un
territori que per la seua varietat (litoral/interior,
urbà/rural, etc.) ofereix una àmplia varietat de recursos naturals i paisatgístics i té un notable i variat patrimoni cultural i arquitectònic que ja està
en explotació, parcial, mitjançant d’una agenda
d’activitats important.
Un territori que, a més, per la potència de l’eix urbà
Sagunt - Port de Sagunt - Canet d’en Berenguer,
concentra una àmplia, variada i important oferta
de serveis i té un elevat potencial demogràﬁc que
pot ajudar a revertir algunes de les tendències negatives.
Una població que s’estructura entorn d’un teixit
d’associacions locals important acompanyat de
teixits comarcals complementaris i, també molt
forts, d’associacions professionals i empresarials
i d’organitzacions sindicals.
El Camp de Morvedre és un territori industrial que
ha afavorit l’aparició d’indústria auxiliar, de serveis avançats i especialitzats o un sector logístic
potent que podrien afavorir l’aparició de noves
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propostes i activitats. Uns recursos i possibilitats
que es podrien aproﬁtar afavorint l’expansió de
noves activitats com ara la logística, el foment de
la qualitat i les marques (territorials o no), la potenciació de la R+D+I i les indústries 4.0 o la reestructuració del sector serveis cap a serveis més
avançats i competitius. Unes actuacions que requereixen, sens dubte, actuacions transversals de
millores en l’ocupació i el reforç de la cooperació
en tots els àmbits possibles.
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ESTRATÈGIA TERRITORIAL D’OCUPACIÓ
DEL CAMP DE TÚRIA
Mª Consuelo Herráez Rioja, Rebeca Parra Berga, Asunción Herrero Escrig, Mª Carmen Ruiz Cortina
Rosa Mateo Hernández, Consuelo Ibáñez Torrijos, Luis Héctor Pardo Ruiz, Salvador Olmos Alabau
Mª Pilar Muñoz Ferrando, Mª José Martínez Gimeno, Amparo Ferrandis Bailén
Mancomunitat Camp de Túria

I. INTRODUCCIÓ
L’objectiu del diagnòstic és proporcionar coneixements sobre la realitat socioeconòmica en matèria d’ocupació i desenvolupament del territori de
la comarca del Camp de Túria, amb el propòsit de
detectar les necessitats i oportunitats per a així
dissenyar una intervenció global basada en l’estratègia territorial que proposa el programa d’Avalem Territori.
En el 2017, es va fer un diagnòstic territorial que
ara s’ha de revisar a causa de la crisi sanitària i
socioeconòmica derivada de la pandèmia provocada per la COVID-19.
Un diagnòstic que pretén conjuminar dos dimensions d’anàlisi:
· La descripció de la realitat socioeconòmica.
Anàlisi quantitativa des de les fonts secundàries
proporcionades per dades estadístiques oﬁcials i
els estudis i documents d’interés.
· La percepció i valoració de la realitat socioeconòmica. Anàlisi quantitativa i qualitativa des de
diferents agents socials del territori; del model de
producció, les empreses i quatre instruments de
participació de la comunitat com a fonts primàries.

· Mesa tècnica especialitzada en comerç (instruments de participació del territori)
· Mesa tècnica especialitzada en indústria (instruments de participació del territori)
· Mesa tècnica especialitzada en agricultura (instruments de participació del territori)
· Grup focal de formació (tècnica d’investigació)
· Enquesta: estudi de la percepció del teixit empresarial mitjançant qüestionari simple autocompletable
La informació continguda en el diagnòstic reﬂecteix l’impacte produït a la comarca de Camp de
Túria de la crisi sanitària de la COVID-19. Una crisi
sanitària que ha canviat l’evolució de l’economia i
del mercat de treball a partir de la segona quinzena del mes de març per la declaració de l’estat d’alarma. Davant de la situació, el Reial decret
llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, ha establit diferents
mesures destinades a proporcionar «la necessària ﬂexibilitat per a l’ajust temporal de les empreses amb la ﬁnalitat d’afavorir el manteniment de
l’ocupació i reforçar la protecció dels treballadors
directament afectats».

· Observatori d’Ocupació i Empresa: òrgan consultiu de l’Acord Territorial d’Ocupació
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Gràﬁc 1. Elaboració pròpia MCT

II - CONTEXT GENERAL
II. 1. Estructura demogràﬁca
Abans d’analitzar l’impacte de la crisi provocada
per la COVID-19, fem una descripció breu per a
situar i poder comprendre el context general del
Camp de Túria.

El Camp de Túria és un espai de transició dins del
sistema territorial dualístic valencià, situat entre
l’expansió de l’Horta Nord i les comarques interiors. Presenta un potencial elevat de desenvolupament econòmic, ja que reuneix unes condicions
favorables per a continuar l’augment del nivell de
producció, benestar i renda. Algunes de les característiques més rellevants són la situació geogràﬁca, les infraestructures viàries i la bona dotació
de recursos agraris, humans i patrimonials.
A continuació, exposem una anàlisi quantitativa
breu, a través dels indicadors més representatius
per a contextualitzar el territori.
Densitat poblacional

Gràﬁc 2: font INE 2019

El Camp de Túria és una comarca que hi ha a la
província de València, composta per dèsset municipis, amb una superfície de 892,17 km² i una població l’any 2019 de 163.699 habitants (INE 2019);
la capital de la comarca és Llíria.
La proximitat del Camp de Túria a València ha fet
que els municipis més pròxims a l’àrea metropolitana se n’hagen convertit en una prolongació,
segona corona de València, amb característiques
demogràﬁques, socials i econòmiques pròpies
de les àrees urbanes molt desenvolupades, amb
proliferació d’urbanitzacions en el territori i àrees industrials en expansió, incentivades pels eixos bàsics de comunicació, l’AP-7, l’A-3 i la CV-35,
així com la futura ampliació de la CV-50 cap a
Madrid.

La densitat poblacional l’any 2019 era de 183,48
h/km2, superior a la mitjana espanyola de 93 h/
km2, i es troba per davall de la mitjana valenciana
–215,17 h/km2– i la provincial –237,38 h/km2. Al
Camp de Túria cal destacar diferències signiﬁcatives, que corroboren la dualitat que hi ha dins del
territori.

Densitat poblacional
MUNICIPI
Benaguasil
Benisanó
Bétera
Casinos
Domeño
Eliana, l'
Gátova
Llíria
Loriguilla
Marines
Náquera
Olocau
Pobla de Vallbona, la
Riba-roja de Túria
San Antonio de Benagéber
Serra
Vilamarxant
TOTAL

HABITANTS SUPERFÍCIE (km2)
10.988
25,4
2.260
2,28
24.272
75,1
2.777
41,48
708
68,8
18.235
8,77
378
30,41
23.253
227,98
2.025
72,42
1.828
35,72
6.577
38,71
1.771
37,4
24.433
33,1
22.264
57,49
9.089
8,74
3.124
57,29
9.717
71,08
163.699
892,17

Taula 1. Font: INE/ARGOS 2019
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432,60
991,23
323,20
66,95
10,29
2079,25
12,43
102,00
27,96
51,18
169,90
47,35
738,16
387,27
1039,93
54,53
136,71
183,48

Estructura de la població

Saldo migratori

La piràmide de població del Camp de Túria de
l’any 2019 és regressiva, més ampla en els grups
de mitjana edat situats en la zona central, que en
la base on trobem els grups d’edats més joves, a
causa del descens en la natalitat i l’envelliment de
la població.

A la comarca, no s’han registrat saldos migratoris mitjans negatius en cap any. No obstant això,
per municipis sí que s’observen saldos negatius
a partir del 2012 i ﬁns a l’any 2018. En el cas de
Gátova el saldo és negatiu i de manera gradual
s’accentua.

Els segments de població més importants se situen entre els 30 i 59 anys. No obstant això, tot i l’estretiment de la base hi ha un repunt en els primers
escalons, concretament els que abasten les edats
compreses entre els 5 i els 14 anys, possiblement
a causa d’un increment de la natalitat derivat del
creixement poblacional previ. L’edat mitjana de la
població de la comarca se situa entorn dels quaranta anys. La taxa de creixement vegetatiu en els
darrers anys és positiva i decreixent.

Gràﬁc 5. Font: Portal Estadístic GVA 2019

El gràﬁc mostra les persones migrants d’origen
europeu i d’origen extracomunitari. La migració és
majoritàriament comunitària, encara que l’evolució mostra el creixement en els darrers anys dels
migrants extracomunitaris des del 2018 enfront
de la ﬂuctuació dels europeus.
Indicadors demogràﬁcs

Gràﬁc 3. Font: INE 2019

Quant a indicadors demogràﬁcs s’ha de destacar
que la taxa de dependència a la comarca és inferior a l’autonòmica i provincial, hi ha índexs alts
d’envelliment i longevitat, encara que per davall
dels altres àmbits de referència, i índexs baixos de
maternitat, per damunt dels autonòmics.

Gràﬁc 4. Font: INE 2019
INDICADORS DEMOGRÀFICS 2019
2019 indicadors
demogràﬁcs
Comunitat
Valenciana
Província València
El Camp de Túria

Taxa de
dependència

Índex
d'envelliment

Índex de longevitat

Índex de maternitat

Índex de renovació
de la població
activa

54,00%

121,80%

47,70%

19,20%

78,50%

53,40%
49,90%

119,60%
82,90%

48,50%
47,10%

19,00%
20,30%

78,80%
77,00%

Taula 2. Font: INE 2019
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Nivell formatiu de la població
Les dades reﬂectides en el quadre fan referència al 2011. No es disposa de dades actualitzades, unes
dades que són de rellevància i s’haurien d’actualitzar per a poder valorar més correctament i ajustadament la realitat.
Nivell formatiu
població cens 2011

Analfabets

Sense estudis

Primer grau

Segon grau

Tercer grau

Comunitat Valenciana

1,40%

7,20%

12,30%

46,30%

14,50%

Província Valencia

1,30%

6,90%

12,30%

45,90%

16,50%

El Camp de Túria

0,80%

5,40%

10,10%

46,80%

17,50%

Taula 3. Font Portal Estadístic GVA Cens 2011

Renda i disponibilitat econòmica
Per a poder valorar el nivell de renda de la comarca s’exposen les dades de la renda bruta mitjana per
ser la dada més actualitzada, de data del 2017.

Com mostra el gràﬁc, els municipis de San Antonio de Benagéber, Bétera i l’Eliana tenen les rendes
mitjanes més altes del Camp de Túria i ﬁns i tot de
la província de València. La resta de municipis disposen de rendes mitjanes dins de rangs similars.
Els municipis de Gátova i Domeño apareixen en el
gràﬁc amb renda 0, però en realitat no consten les
dades per ser municipis amb menys de mil habitants.
II.2. Estructura productiva
La comarca del Camp de Túria té 29 àrees industrials (Font: IVACE 2019), repartides per deu municipis dels dèsset que hi ha. La totalitat del sòl
industrial és de 12.215.985 m2. El desenvolupament de les grans vies de comunicació en dècades
290

anteriors i les millores progressives ha generat un
desenvolupament de les àrees industrials, actualment en expansió.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA MUNICIPIS, POLÍGONS, SÒL INDUSTRIAL
MUNICIPI
POLIGONS
SÒL INDUSTRIAL TOTAL
BENAGUASIL
3
269.047,00
BENISSANÓ
3
84.881,00
LORIGUILLA
1
352.287,00
NAQUERA
2
747.923,00
VILAMARXANT
1
459.912,00
LA POBLA DE VALLBONA
5
1.370.267,00
BETERA
1
417.900,00
LLIRIA
4
1.750.292,00
DOMEÑO
1
186.000,00
RIBA-ROJA DE TÚRIA
8
6.577.476,00
TOTAL CAMP DE TÚRIA
29
12.215.985,00

Taula 4. Font IVACE, 2019

Gràﬁc 6. Font: IVACE, 2019

Gràﬁc 7. Font: INE, 2019

La nova llei de gestió, modernització i gestió de les
àrees industrials de Comunitat Valenciana afavoreix el replantejament, per part dels ajuntaments
i les empreses, de les estructures i organitzacions
de les àrees industrials, fet que possibilita l’atracció
de noves empreses i dota les que hi ha de millores
importants per a optimitzar el desenvolupament.
Els gràﬁcs següents mostren el repartiment del
nombre d’empreses entre els municipis del territori.
Gràﬁc 8. Font: INE, 2019
EMPRESES PER SECTORS CNAE
INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

COMERÇ, TRANSPORT
I HOSTALERIA

RESTA SERVEIS

664

68

130

256

210

TOTAL EMPRESES
BENAGUASIL
BENISSANO

150

15

14

65

56

1.946

80

242

616

1.008

CASINOS

212

22

37

90

63

DOMEÑO

49

49

0

0

0

L’ELIANA

1.588

49

150

504

885

LLIRIA

1.363

80

166

513

604

BÉTERA

LORIGUILLA

136

14

17

64

41

MARINES

81

6

12

36

27

NÀQUERA

607

58

71

203

275

91

6

9

28

48

POBLA DE VALLBONA

1.909

140

284

686

799

RIBA-ROJA DEL TÚRIA

2.126

194

233

865

834

SERRA

225

12

42

65

106

VILAMARXANT

565

68

84

212

201

24

0

0

24

0

672

30

68

232

342

12.408

891

1.559

4.459

5.499

OLOCAU

GÁTOVA
SAN ANTONIO
BENAGEBER
TOTAL CAMP DE
TÚRIA
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L’INE ha registrat 12.408 empreses al Camp de Túria, representen el 6,9% d’empreses de la província i el 3,4% autonòmic. Comparant la dada amb
l’obtinguda en el diagnòstic del 2017, s’observa un
creixement sensible del nombre d’empreses situades en el territori.
Com es pot apreciar en els gràﬁcs anteriors, la
major part d’empreses estan concentrades en
cinc municipis: Riba-roja amb 2.126, Bétera amb
1.946, la Pobla de Vallbona amb 1.909, l’Eliana
amb 1.588 i Llíria 1.368; concentren el 71,9%.
Per sectors, la indústria representa el 7%, amb
891 empreses, concentra el volum gros a Riba-Roja, seguit per la Pobla de Vallbona, Bétera i
Llíria. En l’actualitat, la indústria a Llíria creix considerablement per l’atracció d’empreses al terme
municipal i l’expansió del polígon de Carrasses.
Benaguasil, Nàquera i Vilamarxant tenen un volum d’indústria important i polígons industrials en
expansió. D’altra banda, Serra, Olocau, San Antonio de Benagéber, Benissanó, Casinos i Loriguilla
tenen un nombre més reduït d’empreses tot i que
n’hi ha que són fortes i/o tecnològiques rellevants.
El sector de la construcció amb 1.559 empreses
representa el 12%, i és la Pobla de Vallbona on hi
ha una concentració de l’activitat de construcció
amb més de 284 empreses.
És destacable el desenvolupament important
d’empreses logístiques fortes, per la posició estratègica dins de les xarxes de comunicació i la
situació d’enllaç entre l’eix mediterrani i l’interior
de la península. Riba-Roja i Loriguilla són especialment forts en el desenvolupament d’empreses
logístiques.
En les poblacions més d’interior, a l’extrem occidental del parc natural de la serra de la Calderona,
a Gátova, Marines i Olocau hi ha menys de cent
empreses per municipi, a causa de les característiques geogràﬁques i de comunicació. Les poblacions de Serra i Nàquera, al sud del parc natural i
més prop de la capital, tenen 225 i 607 empreses,
respectivament.
Segons el nombre d’empreses i el sector d’activitat al qual es dediquen, es desprén que el sector
serveis és el que té el major nombre d’empreses,
amb 9.934; representa el 80% del total. Les empreses de serveis despunten en municipis com
Bétera, l’Eliana, Riba-Roja, la Pobla de Vallbona i
Llíria.
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El potencial del territori per al desenvolupament
d’àrees empresarials i empreses és important.
Territoris amb poder adquisitiu rellevant dels habitants presenten grans possibilitats de desenvolupament (San Antonio de Benagéber, Bétera…).
Altres, per l’emplaçament cada vegada més estratègic són punt de referència per a l’atracció d’empreses (Llíria, Loriguilla...).
Si bé les empreses amb una capacitat d’innovació
alta a la comarca són les grans indústries, com per
exemple, Power Electronics, SRG a Llíria; Autoliv,
Celestica, IDAI Nature, RNB a la Pobla de Vallbona;
Pinturas Suma a Marines, i Ingelia, Quimiroma o
Litoturia a Nàquera. S’observa una tendència recent al creixement mitjançant la innovació de R+D
i les relacions amb els instituts de tecnologia i les
universitats.
Municipis com Gátova, Serra, Olocau, Nàquera,
Casinos, Llíria i Riba-Roja posen en valor els recursos naturals, patrimonials i culturals, a favor
del seu desenvolupament. Els parcs naturals de
la serra de la Calderona i ﬂuvial del Túria possibiliten, junt amb un patrimoni històric i cultural ric,
el desenvolupament d’activitats, serveis turístics
i activitats artesanals. Gátova apareix en el portal
estadístic de la Comunitat Valenciana (2019) com
a municipi en risc de despoblament. La situació
que té dins del paratge natural de la Calderona
afavoreix el desenvolupament d’activitats tradicionals, artesanals i/o turístiques, a desenvolupar
per a assolir creixement demogràﬁc, social i econòmic.
Per a l’optimització dels recursos turístics es
compta amb un pla de dinamització turística territorial. Per això, l’important sector econòmic que
representa el turisme es tractarà de manera especíﬁca en el dit pla, pendent de desenvolupament.
Quant als recursos agraris, la situació actual es
caracteritza per un predomini marcat de la propietat de l’explotació, minifundista, agricultura a
temps parcial, amb una caiguda dels preus, de la
rendibilitat de les explotacions i l’alteració dels
paisatges agraris pel model de ciutat dispersa.
Com a proposta, s’hauria d’apostar per millors
polítiques d’estructures agràries i el desenvolupament rural dirigides al rejoveniment dels agricultors i a la millora i modernització de les explotacions agràries combinades amb la sostenibilitat
mediambiental. Apostar per una agricultura més
ecològica i sostenible, el treball cooperatiu i collaboratiu, dirigit a la valorització del producte de

proximitat i, en deﬁnitiva, reconvertir i/o transformar el model productiu agrari cap a una nova
indústria agroalimentària, innovadora i de proximitat.
III. ANÀLISI QUANTITATIVA. DESCRIPCIÓ I DADES
ESTADÍSTIQUES OFICIALS I ESTUDIS D’INTERÉS.
FONTS SECUNDÀRIES
III.1. CAPITAL HUMÀ I MERCAT DE TREBALL
Demandants d’ocupació
Gràﬁc 9. Font LABORA, 2019-2020

El nombre de demandants d’ocupació a ﬁnal de
juny del 2020 a la comarca del Camp de Túria s’ha
situat en 13.266 persones, fet que suposa un augment de 544 demandants en relació al mes anterior i de 2.784 demandants respecte al mateix
mes del 2019. S’ha de tindre en compte que, igual
que en la resta d’Espanya, els treballadors i les
treballadores subjectes a ERTO han permés que
les xifres no es vegen incrementades de manera exponencial. Per això és important fer un seguiment de l’evolució dels expedients. (Les dades
d’ERTO s’exposen posteriorment).
L’augment del nombre de persones demandants
d’ocupació es deu a la crisi sanitària de la COVID-19, que produeix una paràlisi de l’economia,
com a conseqüència del decret d’estat d’alarma,
del 14 de març al 21 de juny del 2020.

Les taxes d’atur, activitat i ocupació del primer trimestre encara no reﬂecteixen la incidència de l’estat d’alarma en el mercat de treball de la comarca,
ja que només fan referència ﬁns a març del 2020.
És necessari, per a fer el seguiment en l’evolució
del mercat de treball, actualitzar les taxes.
La taxa d’atur se situa al juny en un 12,14%, amb
una variació mensual del 0,50% respecte al mes
anterior, la taxa d’atur del qual era de l’11,64%; i
una variació interanual del 2,56%, respecte a la
taxa de 9,58% en el 2019 (ARGOS).
Encara que els gràﬁcs reﬂecteixen només el primer trimestre de les dos anualitats i no s’hi pot
veure encara la incidència de la crisi, ens permeten veure la similitud de tots dos trimestres.

INDICADORS MERCAT DE TREBALL PRIMER TRIMESTRE 2019-2020
HOMES

DONES

TOTAL

Taxa d'activitat

Taxa d'ocupació

Taxa d'atur

Taxa d'activitat

Taxa d'ocupació

Taxa d'atur

Taxa d'ocupació

Taxa d'ocupació

Taxa d'atur

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

12,54%

12,85%

2020

80,76% 78,59% 72,30%

2020

2020

2020

2020

2020

69,77% 10,47% 11,22% 68,13% 68,26% 57,86% 58,13% 15,07% 14,84%

2020

2020

74,55% 73,57% 65,21% 64,11%

Taula 6. Font: Portal Estadístic GVA 2019-2020

Caldrà fer la mateixa comparativa sobre la resta
de trimestres per a dur a terme una avaluació i
seguiment de l’impacte.
Per municipis, observem a l’inici de l’any 2019 un
augment de demandants d’ocupació, una disminució a mesura que s’acosten els mesos d’estiu
i de nou un augment després de l’estiu. L’estacionalitat del mercat de treball marca la ﬂuctuació,
lleugera, i es produeix de manera cíclica.

Gràﬁc 10. Font: Portal Estadístic GVA 2019-2020
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Durant el 2020 s’observa el fort increment del
nombre de persones desocupades a partir del
mes de març en tots els municipis de la comarca,
provocat per la paràlisi de la COVID-19.
D’altra banda, no ha d’oblidar-se que les persones que segueixen afectades pels ERTO no estan
incorporades en les dades d’atur com a demandants d’ocupació. Més avant s’ofereix la informació disponible sobre ERTO a la comarca.

Gràﬁc 11. Font: Portal Estadístic GVA 2019-2020
DEMANDANTS D'OCUPACIÓ PER MUNICIPIS 2019-2020
GENER
FEBRER
2019
2020
2019
2020
2019
Benaguasil
891
897
906
898
888
Benisanó
168
178
177
181
182
Bétera
1.292
1.265
1.302
1.267
1.305
Casinos
173
162
168
164
164
Domeño
64
53
67
53
67
Eliana, l’
975
936
966
938
958
Gátova
37
33
36
33
33
Llíria
2.027
1.947
2.051
1.945
2.034
Loriguilla
124
115
133
111
123
Marines
131
106
136
108
131
Náquera
424
404
404
392
391
Olocau
106
122
115
122
117
Pobla de
1.587
1.552
1.590
1.547
1.568
Vallbona, la
Riba-roja de
1.466
1.495
1.482
1.498
1.465
Túria
San Antonio
336
351
326
361
340
de Benagéber
Serra
223
212
206
220
200
Vilamarxant
758
752
766
765
750
Total
10.782
10.580
10.831
10.603 10.716
Comarca

MARÇ
2020
961
194
1.400
175
58
1.003
36
2.114
123
129
440
132

2019
878
180
1.285
163
67
969
33
2.037
122
137
394
111

ABRIL
2020
1.019
206
1.530
181
61
1.097
40
2.251
130
140
482
139

2019
857
179
1.241
165
62
926
41
2.014
114
131
392
110

MAIG
2020
1.017
194
1.537
184
65
1.123
43
2.316
134
144
479
142

2019
865
165
1.241
155
61
933
45
2.022
116
136
392
112

JUNY
2020
1.060
193
1.626
192
65
1.183
51
2.401
134
155
523
144

1.700

1.563

1.865

1.507

1.924

1.505

2.008

1.628

1.459

1.746

1.445

1.750

1.475

1.818

401

338

447

323

464

331

483

246
844

196
742

258
933

194
727

258
948

185
743

264
966

11.584

10.674

12.525

10.428

12.722

10.482

13.266
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Desocupació per grups d’edat i gènere
Per a fer un estudi més detallat analitzem ara l’impacte sobre la desocupació produïda des de l’estat
d’alarma, per grups d’edats i gènere. El quadre i el
gràﬁc següents en resumeixen l’impacte:
Tal com reflecteixen la taula i el gràfic, la tendència d’estabilitat en la desocupació del 2019,
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amb continuïtat durant els mesos de gener i febrer del 2020, es veu dràsticament trencada a
l’alça el mes de març. L’inici de l’any 2020 presenta un descens de la desocupació en la franja
de persones entre 25 i 45 anys, amb caràcter
general, i els homes majors de 45. A partir de
llavors, març, totes les edats i tots dos gèneres
creixen en desocupació.

A

DEMANDANTS PARATS PER EDAT I GÈNERE 2019-2020
<25

A

DONES

HOMES

25-44
TOTAL

DONES

HOMES

>44
TOTAL

DONES

HOMES

TOTAL

ANUALITATS

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

GENER

363

375

408

416

771

791

2676

2543

1634

1542

4310

4308

3439

3493

2262

2211

5701

5704

FEBRER

362

417

427

432

789

849

2691

2525

1617

1533

4308

4058

3468

3487

2266

2209

5734

5696

MARÇ

373

457

406

489

779

946

2603

2766

1592

1879

4195

4645

3504

3579

2238

2414

5742

5993

ABRIL

386

517

438

582

824

1099

2558

3032

1549

2147

4107

5179

3482

3727

2261

2584

5743

6311

MAIG

384

538

443

582

827

1120

2504

3121

1469

2088

3973

5209

3459

3816

2169

2577

5628

6393

JUNY

380

730

425

769

805

1499

2525

3233

1450

2097

3975

5530

3519

3877

2183

2560

5702

6437

TOTAL PER.

2248

3034

2547

3270

4795

6304

15557

17220

9311

11286

24868

28929

20871

21979

13379

14555

34250

36534

Increment

786

723

1509

1663

1975

TOTAL 2019.

63913

TOTAL 2020

71767

4061

1108

1176

2284

% FRANGES
3,52% 4,23% 3,99% 4,56% 7,50% 8,78% 24,34% 23,99% 14,57% 15,73% 38,91% 40,31% 32,66% 30,63% 20,93% 20,28% 53,59% 50,91%
EDATS
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La desocupació masculina al juny del 2020 se
situa en 5.426 persones, la qual cosa representa, respecte al mateix mes del 2019, un augment
de 1.368, un increment del 33,71%. La desocupació femenina al juny del 2020 se situa en 7.840,
la qual cosa representa respecte al mateix mes
del 2019 un augment de 1.416 dones, suposa un
increment del 22,04%. Per tant, la incidència sobre la desocupació femenina en termes absoluts
és més gran. Més dones queden parades al juny
del 2020 que homes, si bé, en termes relatius
l’augment percentual és superior en homes que

en dones. Per a poder entendre’n la incidència cal
analitzar les dades de l’impacte de l’estat d’alarma sobre els diferents sectors d’activitat.
La desocupació femenina representa, l’any 2019,
el 57,81% (ARGOS 2019) del total de persones
desocupades i, si analitzem el mes de juny d’enguany, el percentatge ascendeix a 59,09%. Les
dones continuen encapçalant i, ara, amb més incidència, les llistes de l’atur. La desocupació continua afectant més a les dones. Per tant, continua
sent un col·lectiu sobre el qual invertir.

Gràﬁc 12. Font: LABORA 2019-2020

Si ens ﬁxem en les dades per grups d’edat, podem
observar diverses qüestions. D’una banda, veiem
l’augment més signiﬁcatiu de la desocupació en
termes absoluts (4061) en la franja d’edat de 25
a 45 anys; seguit de les 2.284 persones que incrementen l’atur, majors de 44, i 1.509 persones
menors de 25 anys. Ara bé, si ens ﬁxem en els per-

centatges d’increment d’un any respecte a l’altre
sobre el pes total de desocupació, observem que
la franja de 25 a 45 anys és la que percentualment
ha patit un augment més gros, seguida dels joves menors de 25 anys i, encara que la franja de
majors de 45 anys ha continuat incrementant-se,
el pes relatiu s’ha distribuït entre les altres dos
295

ESTRATÈGIA TERRITORIAL D’OCUPACIÓ DEL CAMP DE TÚRIA

franges d’edat. Per tant, ara apareix un col·lectiu
de parats, dones i homes, d’edat mitjana, amb el
qual caldrà iniciar un treball de reinserció laboral. S’ha de tindre en compte que les persones en
la dita franja es troben en el moment de major
desenvolupament laboral i personal, com a conseqüència s’ha de valorar el gran impacte que
pot suposar a mitjà termini la desocupació sobre
el desenvolupament demogràﬁc i socioeconòmic
del territori.

Desocupació per sectors d’activitat econòmica
Durant el 2019 podem observar com cada un dels
sectors productius manté una línia constant en
els demandants d’ocupació. És a partir del març
del 2020 quan s’aprecien evolucions diferenciades per sectors. En el gràﬁc següent s’observa la
distribució de les empreses segons sectors d’activitats, es diferencia el pes de cada sector relacionat, directament, amb el volum de demandants
d’inscrits per activitats.

Gràﬁc 13. Font: LABORA, 2019-2020
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· El sector de la construcció reﬂecteix una
ﬂuctuació més gran que ve compassada amb
els diferents períodes establits durant l’estat
d’alarma. Una diferència evolutiva del sector
de la construcció que pot, entre altres causes,
ser conseqüència de l’agilitació d’expedients
de llicències, per part de les administracions
públiques.
· El sector serveis mostra un despuntament
de desocupació des de l’inici de l’estat d’alarma o fase 0. A partir del mes d’abril i ﬁns al

juny continua augmentant, però moderadament. El pas a la nova normalitat i l’adaptació
a la nova situació per part de les empreses,
va restant incertesa i estabilitzant el sector. És
important parar-se a analitzar l’impacte en el
sector serveis d’una manera més detallada de
les seues seccions, atesa la importància que
té en el desenvolupament econòmic del Camp
de Túria.
La taula ens mostra la comparativa entre el 2019
i el 2020 per seccions d’activitat.

DEMANDANTS PER SECCIONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA 19/20
SECCIONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
INDÚSTRIA
MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓ

COMERÇ EN GROS AL
DETALL, REPARACIÓ DE
VEHICLES I MOTOCICLETES

HOSTALERIA

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA,
DEFENSA SEGURETAT

ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

GENER

1208

1213

872

788

1890

1870

964

1015

1058

1027

1402

1376

FEBRER

1195

1197

855

781

1933

1917

971

1017

1046

993

1450

1405

MARÇ

1186

1295

841

960

1881

2029

941

1146

1055

978

1402

1621

ABRIL

1179

1424

852

1037

1849

2187

937

1227

1031

998

1374

1775

MAIG

1141

1506

815

959

1790

2248

913

1214

1033

1032

1338

1775

JUNY

1135

1529

806

945

1751

2252

947

1266

1054

1063

1330

1734
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En la secció de comerç, veiem que el descens de
la desocupació que es produïa durant els mesos
de gener i febrer, respecte al mateix període del
2020, es reverteix a partir del març on comença
a produir-se un increment molt important de persones desocupades. Els mesos de març a juny del
2019 van suposar un descens en el nombre de
parats respecte al gener i febrer. No obstant això,
en el 2020 el descens no sols no es produeix, sinó
que a més es veu augmentat de manera cridanera. Per tant, podem dir que allò esperable per al
període hauria sigut el descens de la desocupació
i es va produir el resultat oposat a causa de l’impacte directe de la crisi.
En la secció d’hostaleria es produïa en els mesos
de gener i febrer del 2020 un increment respecte
al mateix període del 2019. La dada més destacable és que en el 2019 al març es produeix un
descens de demandants, no obstant això, en el
2020, al març s’incrementa la desocupació. Si al
març del 2019 es produeix un descens de 30 persones desocupades respecte a febrer, en el 2020,
s’incrementa en 129. Això ens fa pensar que en
una situació «normalitzada», al març s’haurien
produït contractacions estacionals i, per contra,
s’han destruït llocs de faena. Al llarg dels mesos
d’abril i maig continua incrementant-se la diferència respecte a la corba del 2019 en un 50%. El mes

de juny comença a estabilitzar-se, coincidint amb
l’inici de la nova normalitat.
La secció d’activitats administratives i serveis
auxiliars mostra, com la de comerç, un descens
de la desocupació en els mesos de gener i febrer.
A partir de març, es trenca la tendència i comença,
de nou, a créixer la desocupació.
És només la secció d’administració pública la que
no es veu afectada per la crisi, descendint ﬁns i tot
la desocupació de demandants.
· L’evolució del sector industrial és molt semblant al desenvolupament de la corba evolutiva del sector serveis, ara bé, el pes del sector
serveis en nombre de demandants i nombre
d’empreses és molt superior al sector industrial en el territori del Camp de Túria.
· El sector de l’agricultura mostra una corba evolutiva molt similar en el 2019 i el 2020.
La incidència de la crisi ha sigut menor en el
sector en comparació amb altres. L’agricultura
no s’ha vist paralitzada o limitada, en considerar-se el proveïment alimentari un bé de primera necessitat, no afectat per les restriccions
imposades per l’estat d’alarma. Ara bé, de les
atencions fetes per tècnics de la Mancomuni297
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tat del Camp de Túria, durant el període de la
pandèmia, es va detectar certa diﬁcultat d’accés per part dels demandants d’ocupació del
sector agrari a les ofertes generades. Alguns
dels canals tradicionals d’accés a l’ocupació,
durant l’estat d’alarma, no podien funcionar a
causa de les restriccions de mobilitat i reunió
imposades. Les eines i els mecanismes que
posà en marxa l’administració venien a pal·liar
la dita situació, encara que per a moltes de les

persones demandants, els nous procediments
diﬁcultaven la incorporació al treball.
La desocupació per nivell formatiu
La taula evidencia que el major nombre de persones
inscrites com a demandants d’ocupació apareixen
en les de menor nivell formatiu (amb estudis primaris, graduat escolar...). A poc a poc, descendeix
el nombre de persones inscrites amb títol de batxi-

DEMANDANTS PARATS PER NIVELL FORMATIU 19-20
PER NIVELL FORMATIU

ESTUDIS
PRIMARIS
COMPLETS

PRIMERA ETAPA
D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
SENSE TÍTOL
DE GRADUAT
ESCOLAR O
EQUIVALENT

PRIMERA ETAPA
D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
AMB TÍTOL
DE GRADUAT
ESCOLAR O
EQUIVALENT

ENSENYAMENT
DE
BATXILLERAT

ENSENYAMENT
DE GRAU MITJÀ
DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
ESPECÍFICA, ARTS
PLÀSTIQUES
I DISSENY I
ESPORTIVES

ENSENYAMENT DE
GRAU SUPERIOR
DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
ESPECÍFICA I
EQUIVALENTS, ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY
I ESPORTIUS

ENSENYAMENT
UNIVERSITARI DE
GRAU

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

GENER

1.290

1.209

4.081

3.893

2.056

2.105

692

704

763

756

595

599

137

2020
154

FEBRER

1.269

1.202

4.118

3.898

2.091

2.105

709

707

774

789

591

605

140

159

MARÇ

1.272

1.258

4.073

4.285

2.047

2.321

697

781

742

856

602

690

138

180

ABRIL

1.277

1.349

4.071

4.611

2.051

2.491

692

852

736

912

575

769

135

201

MAIG

1.242

1.341

3.975

4.699

2.016

2.521

683

870

721

929

561

765

133

208

JUNY

1.237

1.368

3.985

4.855

2.058

2.566

678

979

704

933

570

759

138

249

JULIOL

1.227

3.999

2.065

712

687

573

150

AGOST

1.238

4.052

2.119

726

773

663

199

SEPT.

1.236

4.002

2.102

738

751

659

193

OCT

1.218

4.000

2.082

731

766

633

186

NOV.

1.164

3.905

2.011

727

754

606

159

DESE.

1.167

3.852

2.004

704

732

600

155
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llerat, grau mitjà, grau superior i, ﬁnalment, amb un
nombre molt més reduït de demandants amb graus
universitaris. Una informació que fa referència a dades absolutes, però seria necessari comptar amb un
cens de nivells formatius per a conéixer una descripció real de la incidència de la desocupació.

Sabent això, ens agradaria poder conéixer l’impacte de l’estat d’alarma sobre la desocupació
per nivells d’estudis. Per això prenem com a referència les diferències interanuals dels mesos
de gener, abril i juny del 2019 i el 2020, intentant
reﬂectir si hi ha una incidència especíﬁca de la

Gràﬁc 18. Font: LABORA 2019
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Gràﬁc 19. Font: LABORA 2019-2020

crisi de la COVID 19. Com es pot observar, hi ha
un increment comparat amb els diferents mesos
analitzats, s’evidencia la pujada dels demandants
d’ocupació en tots els nivells formatius. Quan ens
referim al període de gener no es troben diferències apreciables, només s’ha de ressaltar la creació
d’ocupació en els nivells formatius de la primera
etapa d’educació sense ESO. Ara bé, si centrem

l’atenció a l’abril i juny la diferència entre els anys
2019-2020 es disparen, ressalten al seu torn el
repunt de batxillerat i estudis universitaris, dels
quals no podem fer una valoració més exhaustiva
en fer falta altres paràmetres que permeten creuar diferents variables.

Gràﬁc 20. Font: LABORA 2019-2020

La contractació
La contractació durant els mesos de gener i febrer
del 2020 estava per damunt de la contractació en
els mateixos mesos de l’any 2019. A partir del
març del 2020 es produeix una caiguda abrupta
ﬁns a l’abril. En el mateix mes, després d’un període de paralització de bona part dels sectors productius, comença un augment gradual, moderat
però continuat, de les contractacions. A poc a poc,
el nivell d’incertesa millora. Les possibilitats de
reactivació econòmica pugen les contractacions.

Gràﬁc 21. Font: Portal Estadístic GVA 2019-2020
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Contractació registrada per gènere

cions en el 2019 per gèneres mostra una evolució
paral·lela. Les línies evolutives del 2020 mostren
una afectació de la crisi amb una caiguda vertiginosa de contractes tant per a homes com per a
dones. Ara bé, la caiguda produïda en el gènere
masculí es produeix d’una manera més dràstica
que en les dones. El punt més baix de contractacions és el mes d’abril. A partir d’ací comença una
recuperació lenta, gradual i progressiva, que creix
més ràpidament en la contractació d’homes que
en la de dones.

Gràﬁc 22. Font: LABORA 2019-2020

El gràﬁc mostra les diferències en les contractacions entre el 2019 i el 2020. La contractació en un
any i altre mostra que els contractes del gènere
masculí superen en el doble la contractació del
gènere femení. La línia d’evolució de les contracta-

Les taules que hi ha a continuació detallen les
contractacions per municipis. S’ha de destacar
que el major nombre de contractacions es fan a
Riba-Roja, Llíria i la Pobla de Vallbona, tant l’any
2019 com en el 2020, coincidint amb els municipis
amb àrees industrials més desenvolupades.

CONTRATACIÓ REGISTRADA SEGONS GÈNERE PER MUNICIPIS 2019
CONTRATOS POR GENERO
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Benaguasil

102

28

130

91

44

135

81

52

133

84

32

116

95

52

147

139

77

216

Benisanó

24

15

39

32

22

54

18

9

27

17

2

19

20

7

27

50

12

62

Bétera

205

153

358

168

147

315

204

214

418

134

170

304

220

262

482

240

296

536

Casinos

19

9

28

12

11

23

20

16

36

16

10

26

16

17

33

29

18

47

Domeño

8

6

14

4

2

6

8

14

22

4

5

9

29

14

43

10

8

18

Eliana, l’

174

181

355

166

210

376

161

197

358

158

208

366

234

339

573

198

249

447

1

1

2

0

2

2

1

1

2

2

2

4

Gátova
Llíria

408

235

643

433

216

649

400

258

658

393

279

672

473

306

779

503

310

813

Loriguilla

45

13

58

45

21

66

30

6

36

38

3

41

24

4

28

34

15

49

Marines

41

15

56

23

5

28

40

6

46

32

5

37

36

7

43

20

8

28

Náquera

243

87

330

187

92

279

159

84

243

172

85

257

281

122

403

210

102

312

Olocau

39

19

58

24

29

53

56

62

118

53

105

158

72

176

248

81

160

241

Pobla de
Vallbona,
la

291

223

514

354

232

586

325

190

515

375

237

612

371

250

621

350

260

610

Riba-roja
de Túria

1427

597

2.024

935

420

1.355

1094

455

1.549

1305

492

1.797

1604

661

2.265

1379

494

1.873

San
Antonio de
Benagéber

88

105

193

91

113

204

73

87

160

67

103

170

69

111

180

74

134

208

Serra

17

10

27

20

13

33

12

28

40

21

9

30

15

13

28

40

41

81

Vilamarxant

77

36

113

56

43

99

216

48

264

92

63

155

120

102

222

108

71

179
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Contractació registrada per sectors d’activitat

Quant a la contractació registrada per sectors
d’activitat a la comarca destaca el sector serveis
els dos anys (66,85% / 59,66%, decreixent), seguit
del sector indústria (24,28% / 29,42% creixent),
construcció (4,91% / 6,37%, creixent) i agricultura
(3,96% / 4,52%, creixent), del total de contractes
de l’any 2019. Cal puntualitzar que quan parlem
del sector serveis, s’inclouen moltes de les activitats econòmiques desenvolupades en els polígons
o àrees industrials, però que comporten una activitat de transformació de matèries en productes i
béns acabats i llestos per a consumir o per a distribuir. Per això, en el nostre territori les empreses
de logística tenen un pes important i estan incloses en el sector serveis.

Gràﬁc 23. Font: LABORA 2019-2020

CONTRACTACIÓ REGISTRADA SEGONS GÈNERE PER MUNICIPI 2020

CONTRACTES PER GÈNERE
GENER
Benaguasil

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

70

50

120

92

46

138

72

39

111

45

11

56

82

39

121

176

35

211

Benisanó

11

11

22

18

14

32

13

6

19

8

2

10

20

6

26

21

8

29

Bétera

188

225

413

162

145

307

121

139

260

63

88

151

85

75

160

134

103

237

Casinos

13

14

27

15

10

25

8

8

16

10

3

13

12

6

18

14

17

31

Domeño

20

7

27

47

10

57

13

7

20

29

2

31

14

2

16

5

0

5

Eliana, l’

157

235

392

154

219

373

189

265

454

52

47

99

102

67

169

147

150

297

Gátova

1

2

3

4

9

13

4

12

16

6

5

11

1

1

2

8

5

13

Llíria

517

382

899

524

318

842

277

339

616

121

163

284

168

233

401

281

313

594

Loriguilla

41

14

55

58

8

66

32

6

38

17

4

21

19

5

24

32

15

47

Marines

12

13

25

8

21

29

17

8

25

12

3

15

19

2

21

16

6

22

Náquera

218

81

299

227

81

308

151

100

251

108

30

138

138

44

182

215

66

281

Olocau

16

10

26

12

56

68

25

44

69

0

6

6

2

3

5

2

4

6

Pobla de
Vallbona,
la

318

194

512

281

262

543

175

178

353

131

134

265

136

102

238

227

219

446

Riba-roja
de Túria

1.468

726

2.194

1.336

624

1.960

1.042

567

1.609

466

321

787

796

368

1.164

845

420

1.265

San
Antonio de
Benagéber

74

70

144

57

92

149

51

66

117

19

24

43

29

30

59

72

91

163

Serra

12

16

28

11

9

20

5

7

12

1

1

2

6

3

9

6

11

17

Vilamarxant

65

39

104

54

41

95

61

25

86

15

8

23

32

23

55

36

32

68
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De la mateixa manera, crida l’atenció que el sector industrial mostra un creixement percentual
en la contractació del 2020 respecte al 2019. En
dades absolutes, en el 2019, el sector industrial

va fer 7.145 contractacions, enfront de les 6.693
contractacions del 2020. Per tant, es produeix un
descens generalitzat, amb una major afectació en
el sector serveis.

Gràﬁc 24. Font: LABORA 2019

Gràﬁc 25: Font LABORA 2019/2020

Contractació registrada per tipus de contracte
La contractació indeﬁnida descendeix a partir del
mes de març del 2020, si bé, durant l’exercici 2019
i el 2020 no hi ha ﬂuctuacions, sense ser mai el

Gràﬁc 26: Font LABORA 2019/2020

Aﬁliació a la Seguretat Social

Gràﬁc 28: Font LABORA 2019/2020

Respecte de l’aﬁliació a la Seguretat Social, s’observa que el 74,89% correspon al règim general,
seguit pel 21,74% del règim d’autònoms.

302

model de contractació predominant. La contractació principal serà la temporal. La caiguda de
la contractació afecta tant contractes a jornada
completa, com parcial.

Gràﬁc 27: Font LABORA 2019/2020

Per municipis, es veu com Riba-roja té el 33,75%
de les aﬁliacions al règim general i la Pobla de
Vallbona, Llíria i Bétera tenen entre un 10% i un
13% d’aﬁliacions al règim general.
En el règim d’autònoms destaca Bétera, la Pobla
de Vallbona, l’Eliana i Riba-roja amb un 15% en
cada localitat respecte a la comarca. Les taules
següents presenten les aﬁliacions a la Seguretat
Social en els dos primers trimestres del 2019 i el
2020. La dada més cridanera és l’augment d’aﬁliacions en el règim general en el 2020 respecte al
2019, del municipi de Llíria. Les causes, tal com
llancen les dades d’aﬁliacions per sectors d’activitat, estan en l’increment de l’aﬁliació per part
de la indústria manufacturera. Això pareix que
està relacionat amb l’expansió i el creixement de
les àrees industrials del municipi, amb una repercussió clara en les aﬁliacions durant els úl-

tims trimestres. La resta de municipis mantenen
la tendència d’aﬁliacions.
AFILIACIONS SEGURETAT SOCIAL SEGONS RÈGIM PER MUNICIPIS PRIMER TRIMESTRE 2019/2020
Sist. Esp. Emple.
Reg. Esp. Tr.
Reg. General
Sist. Esp. Agrari
Llar
Autònom
Benaguasil

Total

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

1520

1.476

152

134

36

35

804

792

2.512

2.437

Benissanó

477

471

41

37

10

6

169

163

697

677

Bétera

5337

4.962

233

127

267

236

2055

2.046

7.892

7.371
587

Casinos

273

263

31

31

10

8

282

285

596

Domeño

219

242

0

0

0

0

43

41

262

283

Eliana, l’

3227

3.212

10

8

206

197

1635

1.658

5.078

5.075

Gátova
Llíria

30

28

0

0

0

0

27

25

57

53

4661

6.692

215

199

85

79

1439

1.430

6.400

8.400

Loriguilla

642

624

18

14

0

0

139

138

799

776

Marines

417

407

12

7

0

0

97

102

526

516

Náquera

2630

2.588

15

12

18

16

530

539

3.193

3.155

Olocau

242

189

0

0

5

5

80

83

327

277

Pobla de Vallbona, la

5637

5.714

120

99

95

95

2002

1.979

7.854

7.887

Riba-roja de Túria

14364

14.711

150

137

104

105

1764

1.765

16.382

16.718

San Antonio de Benagéber

1283

1.032

0

0

64

64

716

729

2.063

1.825

Serra

209

202

20

9

11

11

278

264

518

486

Vilamarxant

1162

1.166

98

78

20

18

591

586

1.871

1.848

Camp de Túria

42330

43.979

1115

892

931

875

12651

12.625

57.027

58.371
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AFILIACIONS SEGURETAT SOCIAL SEGONS RÈGIM PER MUNICIPIS SEGON TRIMESTRE 2019/2020
Sist. Esp. Emple.
Reg. Esp. Tr.
Reg. General
Sist. Esp. Agrari
Llar
Autònom

Total

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Benaguasil

1.432

1.367

124

124

37

35

800

793

2.393

2.319

Benissanó

496

450

30

32

8

6

168

165

702

653

Bétera

5.209

4.751

162

151

266

231

2.077

2.066

7.714

7.199
602

Casinos

295

278

29

28

10

7

282

289

616

Domeño

230

222

0

0

0

0

43

41

273

263

Eliana, l’

3.673

3.388

9

6

203

192

1.655

1.664

5.540

5.250

Gátova
Llíria
Loriguilla

23

24

0

0

0

0

29

26

52

50

4.613

6.136

146

163

80

78

1.425

1.439

6.264

7.816

648

613

15

13

5

0

135

140

803

766

Marines

427

386

10

11

0

0

91

102

528

499

Náquera

2.666

2.675

11

14

17

19

532

554

3.226

3.262

Olocau

241

193

0

0

5

6

87

86

333

285

Pobla de Vallbona, la

5.754

5.462

82

88

95

84

2.018

1.985

7.949

7.619

Riba-roja de Túria

14.887

14.887

68

71

99

106

1.765

1.770

16.819

16.834

San Antonio de Benagéber

1.277

1.015

0

0

66

62

728

742

2.071

1.819

225

209

13

11

10

11

278

270

526

501

Vilamarxant

Serra

1.205

1.176

53

62

19

15

590

599

1.867

1.852

Camp de Túria

43.301

43.232

752

774

920

852

12.703

12.731

57.676

57.589
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III.2. EXPEDIENTS TEMPORALS DE REGULACIÓ
D’OCUPACIÓ I AJUDES EXTRAORDINÀRIES

d’ocupació (ERTO) i les ajudes extraordinàries a
persones autònomes.

Des de l’administració s’han articulat eines amb la
intenció de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària, els expedients temporals de regulació

Centrant l’atenció en primer lloc en els expedients
de regulació d’ocupació, i com s’observa en la
taula següent, el més utilitzat dins de les empre303
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ses ha sigut el vinculat per força major (88,41%)
a causa de les característiques extraordinàries i
més beneﬁcioses per a superar la crisi, això ens
mostra l’alta utilitat del mecanisme per a evitar la
pèrdua d’ocupació, que en cas contrari ens hauria
portat a unes taxes de desocupació possiblement

molt més catastròﬁques. Els instruments temporals de regulació d’ocupació s’han d’analitzar en
un futur per a veure’n la repercussió en l’estructura empresarial i d’ocupació, tenint en compte la
possibilitat de convertir-se en la destrucció deﬁnitiva d’ocupació.

EXPEDIENTS ERTO ENTRE EL 12-3-2020 I EL 17-6-2020
CAUSES
TOTAL ERTO

ECONÒMICA

TÈCNICA

ORGANITZATIVA

PRODUCCIÓ

F.MAJOR

ALTRES

NRE. TREBALLADORS

65.098

829

42

505

5.390

58.335

0

407.521

31.501

472

21

238

2.894

27.876

0

217.523

1.623

26

0

10

152

1.435

0

14.291

Benaguasil

71

1

0

4

6

60

0

340

Benissanó

23

0

0

0

2

21

0

150

Bétera

224

2

0

0

16

206

0

1.518

Casinos

13

0

0

0

0

13

0

50

Domeño

8

0

0

0

0

8

0

231

Eliana, l’

251

2

0

1

6

242

0

1.211

1

0

0

0

0

1

0

2

Llíria

180

6

0

0

4

170

0

2.270

Loriguilla

21

2

0

0

4

15

0

243

Marines

11

1

0

0

3

7

0

295

Náquera

84

1

0

0

14

69

0

865

Olocau

13

0

0

0

1

12

0

89

233

3

0

0

20

210

0

2.089

347

5

0

4

66

272

0

4.245

63

2

0

0

2

59

0
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Serra

17

0

0

0

2

15

0

55

Vilamarxant

63

1

0

1

6

55

0
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Gátova

Pobla de Vallbona, la
Riba-roja de
Túria
San Antonio de
Benagéber
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Si dirigim ara l’atenció a la taula dels expedients
d’ajudes extraordinàries a persones autònomes,
podem indicar que, sent una ajuda amb caràcter
de concurrència competitiva a la qual s’accedeix
amb el compliment dels requisits establits, el volum de beneﬁciaris s’ha concentrat en els nuclis
poblacionals on l’activitat per compte propi és
més intensa, i això es percep veient la taula d’aﬁliació a la Seguretat Social separada per règim i
municipi. Concretament a Benaguasil se’n concedeix un 14%, a Bétera un 8,18%, a l’Eliana 8,5%, a
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Llíria un 15,15%, a la Pobla de Vallbona 11,38% i a
Riba-roja de Túria 9,8%.
La informació que obtenim amb les taules anteriors és complementada i en alguns aspectes
corroborada per les respostes del qüestionari que
analitzem en un apartat posterior del diagnòstic,
a més es mostra la utilització dels diferents instruments pal·liatius de la crisi sanitària que han
implantat les diferents administracions, així com
altres aspectes directes d’impacte.

MUNICIPI

TOTAL CONCEDIT EAUCOV 2020

BENEFICIARIS EAUCOV 2020

Benaguasil

161.250

115

Benissanó

28.500

21

Bétera

228.750

169

Casinos

32.250

23

Domeño

4.500

3

Eliana, l’

194.250

143

Gátova

10.500

8

Llíria

303.000

218

Loriguilla

20.250

17

Marines

15.750

11

Náquera

60.000

44

Olocau

7.500

5

Pobla de Vallbona, La

296.250

226

Riba-Roja de Túria

239.250

174

San Antonio de Benagéber

68.250

51

Serra

22.500

18

Vilamarxant
TOTAL CAMP DE TÚRIA

63.000

44

1.755.750

1.290

Taula 16. Font LABORA GVA 2020

La dotació pressupostària per a l’ajuda a la província de València era de 29.000.000 d’euros, i el
Camp de Túria n’obté una proporció equitativa
respecte a la resta de comarques.

duades en ESO). S’aprecia increment a partir
de l’estat d’alarma en tots els nivells, i destaca
l’augment en persones amb batxillerat i formació universitàries.

Per a acabar, s’ha d’indicar que hem parat atenció a dos instruments que possiblement han tingut una incidència més directa en les activitats
empresarials, però se n’han articulat altres –els
quals no podem considerar analitzar per no disposar de dades amb què fer-ho–, ens referim als
ajornaments establits per l’Agència Tributària, els
mecanismes de ﬁnançament ICO, IVF, etc.

· S’evidencia l’existència d’una contractació
temporal precària estructural, que implica una
facilitat en la destrucció d’ocupació en una situació conjuntural (crisi de la COVID).

III.3. PUNTS QUE S’HAN DE DESTACAR A PARTIR
DE L’ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES

· La utilització d’eines (ERTO i ajudes extraordinàries) ha possibilitat contindre la destrucció
massiva d’ocupació, manteniment de les aﬁliacions.

· Increment interanual del 2,5% el mes de juny
de la taxa d’atur. Taxa juny 2019/ 9,58% - taxa
de juny de 2020/12,14%) (ARGOS).
· Les dones representen al juny del 2020 vora
el 60% de les persones desocupades.

· L’aﬁliació es manté al ﬁnal del segon trimestre en el conjunt del territori. Per municipis poden apreciar-s’hi diferències.

· Els dos sectors més afectats per la crisi han
sigut els serveis i la indústria. Dins del sector
serveis la destrucció d’ocupació ha afectat
especialment les seccions de comerç i hostaleria.

· La desocupació masculina s’ha incrementat
en major proporció.
· Augment en el registre de persones desocupades en el rang d’edat entre 25 i 45 anys.
· El gros de persones desocupades continua
trobant-se en els nivells de menor qualiﬁcació
(rang de persones sense estudis ﬁns a gra305
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IV. ANÀLISI QUANTITATIVA I QUALITATIVA DE
PERCEPCIÓ I VALORACIÓ DE LA REALITAT DELS
DIFERENTS AGENTS SOCIOECONÒMICS DEL
TERRITORI, DADES ARREPLEGADES DES DE
FONTS PRIMÀRIES

pació del Camp de Túria ha permés la participació
activa dels principals agents socioeconòmics del
territori en la presa de decisions enfront de la crisi
socioeconòmica derivada de l’emergència sanitària per la COVID-19.

IV.1. OBSERVATORI D’OCUPACIÓ I EMPRESA:
ÒRGAN CONSULTIU DE L’ACORD TERRITORIAL
D’OCUPACIÓ

El 4 de juny del 2020 es reuneixen, telemàticament, els membres de l’Observatori amb l’objectiu d’analitzar la situació actual de les empreses
del territori i valorar les estratègies i accions que
s’han d’implementar per a la reconstrucció socioeconòmica de la comarca.

L’existència de l’Observatori d’Ocupació i Empresa
com a òrgan consultiu de l’Acord Territorial d’Ocu-

Taula 17. Font: MCT 2020
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Les propostes fetes i aprovades des de l’Observatori són:

Mesa tècnica especialitzada en comerç i serveis
(instruments de participació del territori)

· Fomentar l’assessorament a les persones desocupades en la cerca d’ocupació:

L’11 de juny del 2020 es reuneix la mesa de treball en línia. Hi participen les entitats següents:
REPRESENTANTS POLÍTICS: regidor d’Economia
i Hisenda de l’Ajuntament de Llíria, vicepresident
de la Mancomunitat Camp de Túria, regidor de
l’Ajuntament de Vilamarxant; SINDICATS: CCOO;
REPRESENTANTS D’AGENTS ECONÒMICS: president de l’Associació d’Autònoms de la Comunitat
Valenciana (ATA); REPRESENTANTS D’ASSOCIACIONS DE COMERÇ ACTIU: Associació de comerciants d’hostaleria i serveis de l’Eliana, Associació
de comerciants i professionals de Vilamarxant, representant de l’Associació de comerços i empreses d’Olocau, representants de l’Associació de comerciants i empresaris de Serra, representant de
l’Associació de comerciants de Bétera. UNIÓ GREMIAL: president d’Unió Gremial. ASSOCIACIÓ DE
CONSUMIDORS TYRIUS. DIVALTERRA: responsable de projectes estratègics de desenvolupament
local. PATECO. Tècnic. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
MANCOMUNITAT DEL CAMP DE TÚRIA. Departament de Promoció Econòmic. AODC. PERSONAL
TÈCNIC DE L’ACORD.

- Per compte propi: suport a l’emprenedoria.
Facilitar la creació, el manteniment i el desenvolupament de projectes empresarials.

- Foment de plans d’ocupabilitat, presencial i
en línia.
· Realització d’un estudi de la percepció del teixit
empresarial mitjançant qüestionari simple a les
empreses.
· Posada en marxa de meses de treball sectorials,
com a eines de participació tècnica especialitzada
per a la reconstrucció. Priorització de les de comerç i serveis (per ser el sector amb més impacte
de la crisi); seguida de la d’indústria.

Taula 18. Font: MCT 2020
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Es manifesten les propostes següents:
A partir d’ací es comença a planiﬁcar, organitzar
i desenvolupar el treball amb els instruments següents:

dels municipis. Planiﬁcació i desenvolupament de
les àrees industrials segons la Llei d’àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Dinamització
per a la creació de les entitats de gestió.
· Planiﬁcació per a l’atracció d’inversions.

· Creació d’una comissió de digitalització. El 16
de juny es convoca. S’acorda fer una anàlisi i un
diagnòstic sobre les necessitats de digitalització
del comerç a escala de gestió interna, amb la ﬁnalitat de veure quins instruments, eines o mesures
s’han d’implementar.
· Creació d’una comissió de promoció i animació
comercial per a la reconstrucció del comerç del
Camp de Túria. S’acorda la necessitat de continuar treballant en la difusió i promoció de la marca
«COMERÇ ACTIU» i fer campanyes dirigides, d’una
banda, al client ﬁnal i, de l’altra, difondre l’associacionisme entre els comerços.

· Facilitació de l’adaptació de la indústria a les noves necessitats administratives.
· Col·laboració amb el HUB DE MOBILITAT.
· Formació per a la digitalització del capital humà
de la indústria.
· Professionalització del sector de la construcció.
· Creació del binomi formació-indústria.
· Aposta per la INDÚSTRIA 4.0.
· Adequació d’infraestructures.
· Gestió de residus pública-privada. Creació d’ecoparcs en àrees industrials.
· Agilitació de les tramitacions.

Mesa tècnica especialitzada en indústria (instrument de participació del territori)

· Ajudes àgils que afavorisquen la liquiditat.
· Connectivitat d’àrees industrials i urbanes.

El 14 de juliol es reuneix la mesa de treball en
línia. Hi participen les entitats següents: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, la Mancomunitat del Camp de
Túria, UGT-PV, Ajuntament de Llíria, Ajuntament
de Riba-roja, Associació de municipis eix A-3/
Ajuntament de Loriguilla, ASOCREVA (Associació
d’empresaris de la REVA), Associació d’empresaris de Vilamarxant, FEPEVAL (Federació de polígons empresarials de la Comunitat Valenciana),
ATA (Associació d’autònoms de la CV), Associació
QUIMACOVA i mediambiental de la CV, AVEP (Associació valenciana d’empreses del plàstic), ATEVAL (Associació tèxtil d’empreses de la CV), AVIA
(Associació valenciana indústria de l’automoció),
Fundació laboral de l’Automoció, Universitat de
València, projecte Avalem Territori, personal tècnic del projecte experimental «FENT TERRITORI:
Emp 4.0».

· Agilitació dels pagaments a proveïdors per part
de les administracions públiques.
· Regularització del teletreball.
· FORMACIÓ + ESTABILITAT = CONTINUÏTAT + VALORITZACIÓ.
· Creació d’una marca comarcal d’àrees industrials.
· Millora de la ﬁscalitat municipal.
· Impuls de la mobilitat sostenible, del vehicle
elèctric, xarxa de carregadors en polígons, foment
del transport públic sostenible.
· Aproximar la residència del treballador i el lloc
de treball.

Les necessitats que es detecten són:
· Cooperació pública-privada.
· Concepció dels polígons com a parts integrants
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Mesa tècnica especialitzada en agricultura (instrument de participació del territori)

No s’ha pogut convocar posteriorment a la COVID.
El diagnòstic que podem fer es basa en les entrevistes fetes abans del febrer del 2020 a diferents
agents relacionats amb el sector, AVA-ASAJA i
UPA.

IV.2. REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE VALORACIÓ
DE LA CRISI PER PART DE LES EMPRESES DE LA
COMARCA

· Promoció de les xarxes de distribució de proximitat; km 0.

L’estudi ha pretés arreplegar les percepcions i
valoracions de la situació de les empreses de la
comarca del Camp de Túria durant el mes de juliol del 2020, després de la implantació de l’estat
d’alarma com a conseqüència de la incidència
de la COVID-19, amb l’objectiu de conéixer com
afronten la situació les nostres empreses, per
a analitzar la conjuntura esdevinguda i reﬂexionar-hi i en conseqüència traçar línies d’actuació
que aporten efectivitat i solucions adequades a les
circumstàncies.

· Professionalització del sector.

Fitxa tècnica de l’enquesta feta

· Difusió i suport de l’economia social en el sector
agrari.

Àmbit geogràﬁc: comarca del Camp de Túria

Les principals necessitats detectades són:
· Potenciar el desenvolupament de la indústria alimentària.
· Promoció de l’agricultura ecològica.

Mesa tècnica especialitzada en formació (instrument de participació del territori)
No s’ha pogut convocar posteriorment a la COVID.
El diagnòstic que podem fer es basa en el grup
focal fet en l’últim trimestre del 2019, amb la participació dels agents territorials principals.
Les necessitats detectades en el grup de treball
van ser:
· Alinear la formació amb les necessitats dels diferents sectors productius a curt, mitjà i llarg termini.

Població objecte univers d’estudi: empreses de
la comarca l’activitat de la qual puga englobar-se
en alguns dels sectors productius de construcció,
indústria i serveis. Total del Camp de Túria: 12.408
empreses. Font: ARGOS 2019.
Grandària de la mostra: error mostral de +-6% de
nivell de conﬁança del 94%; arreplega 254 qüestionaris
Data de realització: juliol del 2020
Metodologia: enquesta mitjançant qüestionari
anònim autocompletable

· Planiﬁcar l’oferta formativa amb caràcter territorial i no municipal.
· Flexibilitat i agilitat dels processos per a adaptar
la formació a les necessitats reals.
· Coordinació pública-privada i pública-pública.
· Creació de xarxes de comunicació que possibiliten l’accés de la ciutadania als centres formatius.
· Desenvolupar la formació en línia.
· Aconseguir una coordinació amb les entitats/
institucions que gestionen ocupació i formació per
a elaborar una estratègia comuna que adeqüe la
formació a la demanda manifestada per les empreses.

Gràﬁc 29. Font: INE 2019 / MCT
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La representativitat de la mostra dels tres sectors productius és alta en els sectors serveis i indústria i queda menys representat el sector de la
construcció.
En els punts següents mostrem i analitzem les diferents conclusions obtingudes.

Situació de les empreses durant l’estat d’alarma
provocat per la crisi sanitària de la COVID-19
Només un 19% de les empreses enquestades manifesta treballar amb relativa normalitat. S’ha de
destacar que les empreses expressen que han
hagut d’acceptar diferents realitats i acollir-se a
instruments que els faciliten suportar la situació
en el període d’estat d’alarma. Tal com s’aprecia
en el gràﬁc, els ERTO, préstecs ICO, ajudes a autònoms i empreses han sigut utilitzats com a dics
de contenció.
S’ha de ressaltar que les empreses que han manifestat donar-se de baixa d’activitat han sigut un
9,4%, però només el 3% ho han assenyalat com a
única opció. La resta han sol·licitat també ajudes
i ﬁnançament ICO, tal com preveuen en un futur
(vegeu el gràﬁc 34), la baixa deﬁnitiva oscil·la entre el 2% i 3%.

Gràﬁc 30. Font: MCT 2020

Gràﬁc 31. Font: MCT 2020

Els sectors indústria i construcció han treballat
amb relativa normalitat; així com també els que
han sol·licitat instruments de ﬁnançament. El sector serveis és el que més ha recorregut a la sol·licitud d’ajudes d’autònoms.
Respecte a «donar-se de baixa d’empresa i activitat» ha sigut el sector serveis on s’ha manifestat
amb més notorietat.
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Valoració de la situació durant la tornada a la
«nova normalitat»
La valoració de la situació de passar a la nova normalitat de l’empresa ve acompanyada d’una manifestació del 49% d’una necessitat d’un període
entre un i sis mesos de recuperació, i s’ha de destacar al seu torn la percepció del 47% en el sector
indústria de l’exigència d’uns sis mesos.

D’altra banda, el 19% de les empreses enquestades considera continuar amb la mateixa activitat i
el 26% mostra incertesa.

Empreses acollides a ERTO

S’ha de destacar el 6% de les persones enquestades addueix que incrementarà l’activitat en el
sector serveis. I tal com s’indica, l’1% no podrà reiniciar l’activitat de l’empresa en el sector serveis.

Gràﬁc 35. Font: MCT 2020

Gràﬁc 32. Font: MCT 2020

Gràﬁc 36. Font MCT 2020

El 34% de les empreses enquestades manifesten
haver-se acollit a un ERTO. Tal com es mostra en
el gràﬁc 7, les empreses del sector serveis són les
que més han sol·licitat l’instrument de regulació
d’ocupació.

Gràﬁc 33. Font: MCT 2020

Expectatives de futur davant la nova normalitat
S’ha de destacar que el 85% de les persones enquestades consideren que podran continuar amb
l’activitat i readaptar-se a la nova normalitat establida. L’11% del total valora introduir canvis en
comerç electrònic i digitalització i només un 2%
valora readaptar l’activitat a altres demandes.
Gràﬁc 37. Font MCT 2020

La previsió de comptar amb ERTO ﬁns a setembre és considerada per cada sector empresarial
com a positiva; destaca l’expectativa en el sector
construcció.

Gràﬁc 34. Font: MCT 2020
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Necessitats de les empreses per a refer-se
Tal com indica el gràﬁc número 38, la gamma
de color roig són valoracions de necessitat per a
l’empresa. En general, es valoren quasi totes les
variables, però ressalten, superant el 60%, les ajudes i els instruments de ﬁnançament, seguits de
la connectivitat.
El color blau, destinat a la poca o cap necessitat
per a l’empresa, destaca la «cerca de treballadors/es», i és una manifestació clara de la situació esdevinguda, on la situació d’ERTO, els horaris
restringits o el tancament temporal de l’empresa
generen la paralització de la incorporació de personal a les empreses.

Gràﬁc 39. Font: MCT 2020

Gràﬁc 38. Font: MCT 2020

Per sectors econòmics, no s’aprecien grans diferències en la percepció de la priorització de necessitats. Quant al sector construcció, destaca la
necessitat d’agilitar les tramitacions per damunt
d’instruments de ﬁnançament i la indústria prioritza els instruments de ﬁnançament abans que
l’agilitació en la tramitació.
Propostes a valorar per a millorar la situació
Les propostes indicades han sigut molt repartides entre les diferents temàtiques i no arriben a
superar el 30% en cap sector. En el gràﬁc es pot
observar l’acumulat de cada proposta.
Ens trobem amb algunes propostes pròpies del
sector industrial com les col·laboracions intersectorials i la necessitat d’utilitzar energia sostenible.
Destaca, de manera notable, la implicació dels
tres sectors per un treball decent, digitalització i
els subministraments de proximitat.
En el gràﬁc següent, podem observar l’acumulat
de cada proposta per sector productiu, arriba vora
un 70% l’interés pel treball decent i supera el 40%
els proveïdors i subministraments de proximitat.
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Gràﬁc 40. Font: MCT 2020

La proposta valorada com menys interessant és la
de les xarxes logístiques. Una possible interpretació lògica de la resposta és l’evidència que a la comarca hi ha un nombre considerable d’empreses
del sector del transport i logística que proveeix tot
el territori. Per a poder concretar les causes especíﬁques de la valoració s’haurien de fer altres
preguntes a les persones que hi han participat.
IV.3. PUNTS QUE S’HAN DE DESTACAR A PARTIR
DE L’ANÀLISI DE FONTS PRIMÀRIES
· Alta participació dels agents socioeconòmics del
territori, sensibilitzats davant la necessitat d’un
canvi de model.
· PROPOSTES DELS AGENTS SOCIOECONÒMICS:
creació i dinamització de xarxa d’agents socioeconòmics: col·laboració pública-privada. Col·laboració privada-privada.

- Establiment i actualització de protocols sanitaris.

- Digitalització i connectivitat de totes les activitats productives.

- Creació binomi formació-empreses.

· Model productiu. Les estadístiques i estudis especialitzats manifesten que l’actual model productiu
ha de transformar-se cap a un futur que tinga una
economia innovadora, circular, sostenible i verda.
Un repte que fa imprescindible la participació de
tots els agents implicats per a traçar línies estratègiques consensuades que faciliten aconseguir
els objectius ﬁxats.

- Dinamització comercial de tots els sectors
productius.

- Professionalització dels sectors.

· Xarxes territorials. És prioritari desenvolupar
una estratègia territorial per l’ocupació de la mà
dels agents socials del territori, que formulen,
dissenyen, planiﬁquen, avaluen i modiﬁquen les
línies estratègiques d’intervenció en l’àmbit de
l’ocupació i desenvolupament territorial, utilitzant
la plataforma que ofereix la Mancomunitat i la
xarxa d’AODL comarcal.

- Agilitació en la tramitació pública.

V.1. CAPITAL HUMÀ I MERCAT DE TREBALL

- Continuïtat en la dinamització i desenvolupament de les àrees industrials.

- Impuls de l’economia circular, sostenible i verda.

· VALORACIÓ DE LES EMPRESES RESPECTE A
L’ESTAT D’ALARMA

El mercat de treball del nostre territori presenta:

- Una taxa alta de desocupació femenina, 58%, i
- El 3% de les empreses enquestades manifesta

juvenil, 10%, accentuada per la crisi sanitària
que vivim.

la intenció de donar de baixa l’activitat o l’empresa davant d’un 19% que manifesta treballar amb relativa normalitat.

- La COVID-19 ha tingut una conseqüència di-

- La indústria ha utilitzat instruments de ﬁnan-

recta en l’augment de la desocupació masculina en la franja d’edat de 25 a 45 anys.

çament. En el sector serveis s’han utilitzat majoritàriament les ajudes extraordinàries d’autònoms.

- Un baix nivell formatiu i falta d’especialització.
- Baix nivell de competències digitals.

- Els tres sectors d’activitat enquestats proposen la digitalització del sector, el treball digne
i decent, així com el proveïment i els subministraments de proximitat, com les línies de
treball que s’han de tindre en compte per al
desenvolupament estratègic sectorial.
V. CONCLUSIONS

Tot això provoca efectes adversos concrets, entre
altres: intensiﬁcació de les condicions laborals
precàries, desigualtats en l’accés a l’ocupació i
augment de la contractació temporal.
DESOCUPACIÓ marcada per necessitats d’ocupació decent, igualtat d’oportunitats i falta de competències en el capital humà.

Les conclusions més rellevants del diagnòstic es
poden aglutinar en tres grans àrees de necessitats
en el territori. En els quadres aportats a continuació es representa un mapa conceptual de cadascuna de les àrees, que guien el desenvolupament
de l’Estratègia Territorial del Camp de Túria, dins
del programa Avalem Territori:
· El capital humà i el mercat de treball. És un dels
pilars d’interés en el diagnòstic. L’augment de desocupació sense treva, tal com mostren les estadístiques, fa indispensable centrar accions d’intervenció immediata i traçar polítiques d’ocupació
adequades a les mancances manifestades.
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Imatge 3. Font: MCT 2020

Imatge 4. Font: MCT 2020

V.2. MODEL PRODUCTIU

V.3. XARXES TERRITORIALS

- Teixit productiu dominat per pimes i micropimes,
amb poca capacitat tècnica i ﬁnancera per a escometre projectes de R+D+I i dinàmiques innovadores. Implicació pública-privada per a l’impuls de
la investigació, la innovació i el desenvolupament
empresarial.

-S’hauria de continuar treballant per a aconseguir una bona xarxa comarcal de transport radial
d’interconnexió entre els diferents municipis que
permeta la mobilització comarcal i així afavorir
els ﬂuxos comercials i laborals i evitar la fugida
del capital humà.

- Absència de clústers empresarials consolidats
a la comarca.

-Millora de la connectivitat i la tecnologia que facilite la transformació del model productiu cap a la
innovació exigida actualment.

- Ocupació predominant en el sector serveis en la
totalitat de municipis de la comarca, ja que aproximadament el 80% són empreses de serveis.
-Declivi del sector agrari necessitat d’una transformació concorde a un model productiu innovador, ecològic i sostenible.
-Seguiment en l’evolució dels ERTO per a analitzar
i planiﬁcar les accions per a previndre les possibles conseqüències de destruccions de les relacions laborals.
-La formació, hui més que mai, és un recurs territorial imprescindible per a la implementació de
la innovació empresarial. Per tant, és necessari
un pla formatiu territorial ajustat a les necessitats de desenvolupament empresarial, coordinat
i consensuat amb tots els agents públics-privats
implicats.
-Falta de cultura participativa, col·laborativa i associativa transversal del teixit empresarial. Necessitat de generar xarxes territorials empresarials que faciliten i promoguen la dinamització
territorial i fomenten els processos econòmics del
territori. Difusió i posada en marxa de les entitats
de gestió i modernització de les àrees industrials.
Promoció de l’associacionisme territorial i intersectorial.
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-Millora de les infraestructures del sòl industrial
d’acord amb la planiﬁcació que exigeix la Llei de
les àrees industrials.
-Consolidació de l’òrgan de governança, l’Observatori d’Ocupació i Empresa, com a instrument
participatiu territorial. Desenvolupament i seguiment de les meses tècniques i altres fòrums de
participació.
-La necessitat de crear xarxes territorials que articulen la comunicació de contactes i aliances entre els diferents actors socials i institucions que
s’ha convertit en una prioritat essencial per a poder avançar cap a un futur en desenvolupament
sostenible de la comarca.

Imagen 05: Fuente MCT 2020

-S’ha de destacar el paper de la Mancomunitat del
Camp de Túria, des del Departament de Promoció
Econòmica en col·laboració amb la Xarxa d’Agents
d’Ocupació i Desenvolupament del Territori com a
dinamitzadora d’espais d’interacció i catalitzadora
de sinergies entre entitats, emprenedors, desocu-

pats i agents socials per a generar xarxes territorials.
XARXES TERRITORIALS: La necessitat de crear
xarxes territorials que articulen la comunicació
entre els diferents actors socials i institucions
s’ha convertit en una prioritat essencial per a poder avançar cap a un futur en desenvolupament
sostenible de la comarca.
VI. ANNEX. ENTITATS COL·LABORADORES I PARTICIPANTS EN EL DIAGNÒSTIC
ENTITATS PÚBLIQUES LOCALS: Mancomunitat
del Camp de Túria, ajuntaments de Llíria, Riba-Roja, Serra, Nàquera, Domeño, Casinos, Marines, Benaguasil, Benissanó, l’Eliana, la Pobla de Vallbona,
Vilamarxant, San Antonio de Benagéber, Bétera,
Gátova, Olocau i Loriguilla; Divalterra, Diputació de
València.
ENTITATS PÚBLIQUES REGIONALS: LABORA,
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Universitat de València,
PATECO.

la CV); Associació QUIMACOVA i Mediambiental de
la CV, AVEP (Associació Valenciana d’Empreses del
Plàstic), ATEVAL (Associació Tèxtil d’Empreses de
la CV), AVIA (Associació Valenciana Indústria de
l’Automoció), Fundació Laboral de la Construcció,
Associació de consumidors TYRIUS, Associació de
municipis eix A-3, Associació Valenciana d’Agricultors-Associació Valenciana de Joves Agricultors (AVA-ASAJA), Unió de Xicotets Agricultors i
Ramaders (UPA), Grup d’Acció Local Túria-Calderona, Unió Gremial, Institut d’Estudis Comarcals
(IDECO).
ENTITATS PRIVADES FORMATIVES: SOLDAVAL
FORMACIÓN SL, FUTURIA INFORMÁTICA Y FORMACIÓN SL, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES ELVI, SL
A més del treball i les aportacions de totes les
entitats, institucions i responsables polítics, s’ha
comptat amb les aportacions de 254 empreses
del territori que, de manera anònima, han respost
a l’enquesta enviada per correu electrònic, a ﬁ
d’arreplegar, analitzar i conéixer com han viscut
i viuen les empreses del nostre territori la crisi
actual i les expectatives que tenen a curt i mitjà
termini.

CENTRES EDUCATIUS: IES l’Eliana, IES Laurona
(Llíria).
SINDICATS: UGT-PV, CCOO-PV.
ASSOCIACIONS, FEDERACIONS, FUNDACIONS
EMPRESARIALS LOCALS: ASOCREVA (Associació
d’empresaris de la REVA), Associació d’empresaris de Vilamarxant, Associació de comerç, restauració i servicis de l’Eliana, Associació de comerciants i professionals de Vilamarxant, Associació
de comerços i empreses d’Olocau, Associació de
comerciants i empresaris de Serra, Associació
de comerciants de Bétera, Associació de comerciants de la Pobla de Vallbona, Associació de comerciants de Casinos, Associació de comerciants
i empresaris de Nàquera, Associació Les Eres de
Gátova, Associació de comerços de Benissanó, Federació de comerç de Llíria, Associació de comerciants i professionals de Benaguasil, Associació
de comerciants i empresaris de Gátova, Associació de comerciants de Marines, Associació de comerciants de Casinos, Associació de fabricants de
conﬁts i torrons de Casinos, Associació de comerç
i professionals de servicis de Riba-Roja – AGRUPA.
ASSOCIACIONS, FEDERACIONS, FUNDACIONS
EMPRESARIALS SUPRAMUNICIPALS: FEPEVAL
(Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana), ATA (Associació d’autònoms de
315

ESTRATÈGIA TERRITORIAL D’OCUPACIÓ DEL CAMP DE TÚRIA

PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I OCUPACIÓ DE LA COMARCA DE CAMP
DE TÚRIA

La crisi sanitària que vivim ens obliga a reconsiderar l’esborrany inicial de l’Estratègia Territorial
d’Ocupació.

1. INTRODUCCIÓ

És indubtable l’impacte socioeconòmic produït
per la pandèmia de la COVID-19. És per això que
necessitem conéixer i avaluar la repercussió en el
nostre territori a curt, a mitjà i a llarg termini.

El nostre territori, la comarca del Camp de Túria, es troba immers en un entorn sociolaboral i
econòmic, complex i canviant, i s’ha de conéixer i
analitzar per a orientar la presa de decisions polítiques en l’àmbit de l’ocupació.
La política d’ocupació és crucial dins de l’estratègia de competitivitat del nostre territori per ser un
instrument essencial per a aconseguir un creixement econòmic sostenible que facilite l’estabilitat
i la cohesió social.
L’ocupació continua sent la primera qüestió que
més preocupa la ciutadania per l’impacte social
que té, i constitueix una prioritat política de primer
nivell.
El programa Avalem Territori pren consciència de
la importància del territori, a escala supramunicipal, com a espai de desenvolupament socioeconòmic marcat per les singularitats i diferències d’altres, de manera que no hi ha dos territoris iguals.
En el marc del programa Avalem Territori, dissenyat des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), es posa l’accent en l’escala local del
territori valencià. La dimensió territorial és considerada essencial en el comportament dels mercats laborals i, en conseqüència, imprescindible
perquè prenga part en la formulació d’estratègies
dirigides a projectar polítiques d’ocupació.
En el 2016 es constitueix a la comarca l’Acord Territorial per l’Ocupació; iniciativa que contempla la
participació i el diàleg social com a eix vertebrador
del desenvolupament socioeconòmic del territori.
La implementació de les línies Avalem Territori es
desenvolupa a través dels projectes experimentals i del diagnòstic territorial per al foment de
l’ocupació al Camp de Túria.
Durant el període comprés entre els anys 2017 i
el 2019 l’Acord Territorial d’Ocupació es consolida com a eina impulsora de la transformació del
territori, treballant amb el teixit socioeconòmic
i vertebrant el territori des de la participació. Al
juliol del 2019 es comença a treballar en l’Estratègia Territorial d’Ocupació amb l’objectiu d’elaborar, dissenyar, formular, planiﬁcar, programar,
implementar i avaluar la transformació del nostre
territori.
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L’esborrany del 2019 incloïa les primeres reﬂexions dels diferents agents territorials, recopilant
les línies generals d’actuació. Des de ﬁnals del
2019 ﬁns a juny del 2020, estava previst establir
meses de treball que ratiﬁcaren, reformularen i/o
reestructuraren les accions marcades en l’esborrany i obtindre ﬁnalment una estratègia consensuada, planiﬁcada i assumida per tots els agents
territorials. La crisi obliga a adaptar els plans de
treball estratègics, però, alhora, conﬁrma i multiplica la necessitat de consensuar, revisar i planiﬁcar la reconstrucció socioeconòmica del territori.
Si la planiﬁcació estratègica del desenvolupament
territorial és necessària, ara és imprescindible.
Tota crisi pot convertir-se en una oportunitat, si
som capaços de reconéixer les necessitats i planiﬁcar la reconversió. Partint de qui som, què ocorre
i sabent cap a on anem com a territori i societat i,
sempre, tenint com a referència les persones.
El document del «Pla estratègic de desenvolupament territorial i ocupació» arreplega les primeres
reﬂexions dels diferents agents clau del territori,
i és un primer document que pretén incloure les
línies generals de polítiques d’ocupació territorial.
L’estructura del document és la que es detalla a
continuació:
· Els apartats primer i segon reﬂecteixen els fonaments des d’on s’arrepleguen les reﬂexions i
formulacions estratègiques.
· L’apartat tercer inclou la missió, la visió i els valors, i el quart el model de governança. Són els
apartats que aporten l’essència del nostre passat,
present i prometedor futur.
· En el cinqué apartat es detallen els objectius, les
línies estratègiques i les accions que des dels diagnòstics va proposar la Universitat de València
en les tres àrees de treball: xarxes territorials,
processos d’innovació i recursos endògens.
· I, ﬁnalment, hi ha l’apartat relacionat amb l’avaluació i el seguiment, considerat com a element

imprescindible que ens aportarà els resultats
d’impacte esperats en el territori.
En deﬁnitiva, el document redactat respon a unes
qüestions bàsiques en el context d’un escenari especialment crític davant la crisi que patim: cap a
on volem anar, què volem aconseguir, com volem
actuar, quins són els nostres reptes de futur.
2. MARC DE REFERÈNCIA
La comarca del Camp de Túria ha desenvolupat
transformacions de gran magnitud en les darreres dècades, derivades del procés de descongestió i difusió de l’àrea metropolitana de València.
La comarca ha perdut la ﬁsonomia típica d’espai
agrari tradicional per a convertir-se en un territori
amb un dinamisme socioeconòmic signiﬁcatiu.
Segons arreplega el diagnòstic de la Universitat
de València (2017), les característiques que s’han
de ressaltar són la diversitat comarcal, incloses
subcomarques, i una inﬂuència ben marcada de
les vies de comunicació, i formar part també de
la segona corona metropolitana de València. La
comarca ha registrat durant les últimes dècades
un autèntic procés d’urbanització, en el qual s’ha
produït un transvasament d’habitants i activitats
econòmiques per a descongestió del cap i casal.
La transformació econòmica històrica del Camp
de Túria la determinen diferents processos sectorials:
a) En primer lloc, el teixit industrial presenta una
destacada diversiﬁcació a la comarca, hi ha també
un clúster logístic i sòl industrial en alguns municipis disponible per a les empreses. Ens trobem al
seu torn empreses tractores en els sectors d’automoció, agrari, plàstics i d’electrònica. L’entrada
en vigor de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de gestió,
modernització i promoció de les àrees industrials
de la Comunitat Valenciana, incentiva el desenvolupament de les àrees industrials en el nostre
territori i necessita, per a fer-ho, impulsar les
entitats de gestió i poder oferir àrees industrials
avançades atractives per a la captació de noves
empreses.
b) En segon lloc, es troba el creixement del sector comercial i de serveis com a conseqüència
del transvasament d’habitants i activitats econòmiques de València i l’àrea metropolitana a la comarca, cosa que produeix una descentralització.
El desenvolupament del sector terciari ofereix un
augment de serveis per a la millora de la quali-

tat de vida de la ciutadania. Respecte al turisme,
s’ha de posar en marxa el Pla de dinamització i
governança turística del Camp de Túria, el qual ha
de marcar les directrius del desenvolupament turístic del territori. S’han de destacar els dos parcs
naturals, el del Túria i el de la serra de la Calderona.
c) En tercer lloc, tot i l’abandó en les dècades anteriors del sector primari, ens trobem en un moment en el qual podem considerar l’agricultura
com un sector emergent capaç de respondre a les
necessitats de desenvolupament socioeconòmic
de bona part del nostre territori. Des de la innovació es pretén fer el salt de l’agricultura tradicional
a la indústria agroalimentària.
L’àrea més dinàmica de la comarca i les majors
vinculacions funcionals amb l’àrea metropolitana es produeixen en el triangle que formen Llíria,
Riba-roja i Bétera. La xarxa de comunicació principal és l’autovia CV-35, que enllaça els termes
de Llíria, l’Eliana, la Pobla de Vallbona i Benissanó. Els altres eixos destacables són les vies que
comuniquen Bétera, Nàquera i Serra, i la via que
uneix Riba-roja de Túria i Vilamarxant. L’expansió
de l’àrea metropolitana incideix en menor mesura
en les localitats més pròximes a la Serrania i la
Calderona, que presenten més poc dinamisme socioeconòmic i més orientació rural.
Avalem Territori s’ha convertit en el programa clau
que ha de permetre implementar l’Estratègia en el
nostre territori, el Camp de Túria, per a un creixement innovador, sostenible i integrat, tal com
marca l’Estratègia Europa 2020 i els objectius de
desenvolupament sostenible de l’Estratègia 2030.
Les estratègies incloses en el programa han
d’atendre les transformacions i els reptes sorgits
després de l’impacte de la crisi que ha provocat la
COVID-19 en el nostre territori.
L’articulació jurídica de la resposta a la pandèmia
a partir de març del 2020 s’ha estructurat entorn
de dos instruments constitucionals, d’un costat
la declaració de l’estat d’alarma, i les mesures
adoptades en virtut d’això, i de l’altre l’adopció de
successius reials decrets llei, fonamentalment dirigits a pal·liar les conseqüències i efectes negatius que en l’àmbit socioeconòmic suposa la crisi
sanitària i les mesures de contenció adoptades
per a contindre-la.
Unes mesures necessàries de contenció adoptades que han tingut un impacte econòmic i social
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molt rellevant, ja que han suposat reduir l’activitat
econòmica i social de manera temporal, restringint la mobilitat i paralitzant l’activitat en nombrosos àmbits; amb les pèrdues de rendes consegüents per a treballadors i llars, així com per
a les diferents empreses i sectors de l’economia
espanyola.
Entenem que des del nostre territori han d’adoptar-se mesures i instruments especíﬁcs, ﬂexibles
i dinàmics, que responguen a les necessitats concretes i canviants, la qual cosa permet afrontar els
nous reptes que han sorgit i sorgiran a curt, mitjà
i llarg termini.

L’estratègia parteix del diagnòstic que ha fet en el
context d’Avalem Territori (LABORA) la Mancomunitat del Camp de Túria, en col·laboració amb la
Universitat de València i la participació activa dels
agents socioeconòmics del territori. L’objectiu és
poder comptar amb un instrument de treball, organitzat per eixos estratègics, línies d’actuació i
actuacions concretes, que ens permeta fer un seguiment i avaluació de totes per a conéixer l’evolució del territori i sobretot pal·liar l’impacte negatiu
de la crisi, millorant les opcions d’ocupabilitat de
la comarca i la readaptació del teixit empresarial
a la nova realitat.
S’assumeix la necessitat d’aportar nous enfocaments en les polítiques i en les formes de gestió amb l’objectiu d’aconseguir una societat més
igualitària i equitativa davant dels nous reptes que
ha provocat la crisi sanitària.
3. EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DE LES ESTRATÈGIES
El diàleg social i la participació de tots els agents
socioeconòmics involucrats en el territori marquen l’eﬁcàcia i l’eﬁciència de l’Estratègia Territorial d’Ocupació del Camp de Túria que ací es
presenta. L’existència de l’Observatori d’Ocupació
i Empresa com a òrgan consultiu de l’Acord Ter318

ritorial d’Ocupació del Camp de Túria ha permés
la participació activa dels principals agents socioeconòmics del territori, en la presa de decisions
enfront de la crisi socioeconòmica derivada de
l’emergència sanitària per la COVID-19.
AGENTS, ENTITATS, EMPRESES I PERSONES PARTICIPANTS EN L’ESTRATÈGIA
JUNY DEL 2019. Reunió informativa inicial. LABORA-Universitat de València. 26 de juny del
2019. Objectiu: Directrius inicials de la implementació de l’Estratègia Territorial d’Ocupació
en el Territori.
Juliol del 2019. Des de l’Acord Territorial d’Ocupació (ACORD): 1. Es
crea un grup de treball Acord- ADC
(agents comarcals d’ocupació) i
el departament de promoció econòmica de la Mancomunitat del
Camp de Túria. 2. S’estructura una
eina de treball col·laboratiu (DRIVE) a ﬁ de compartir informació i
treballar de manera col·laborativa.
3. Es fa benchmarking. Metodologia de gestió per a explorar l’entorn intern i extern.

24 de juliol. Convocatòria Observatori d’Ocupació
i Empresa del Camp de Túria. Òrgan on estan representats sindicats, ADL del territori, associacions empresarials (indústria i serveis) i societat
civil. La convocatòria es dedica íntegrament a informar, transmetre i planiﬁcar les actuacions i el
treball per a implementar l’Estratègia Territorial
d’Ocupació. Es dona accés als membres de l’Acord
Territorial d’Ocupació a l’eina col·laborativa de treball per a poder compartir informació i tasques.

Agost-setembre. Tècnics de l’Acord i ADC duen a
terme reunions de treball per a reﬂexionar sobre
les actuacions dins de les àrees i línies estratègiques desenvolupades per la Universitat de València. Elaboració del primer document de treball
recopilant les reﬂexions de totes les persones que
participen en l’observatori. Es genera un primer
document de reﬂexions, que serveix de punt de
partida per a l’análisi estructurada de l’estratègia
amb altres agents del territori.
2 D’OCTUBRE. OBSERVATORI D’OCUPACIÓ I EMPRESA DEL CAMP DE TÚRIA. OBJECTIU: compartir
i analitzar el document amb les primeres reﬂexions en relació amb les línies establides per la universitat. Planiﬁcació de la resta d’actuacions.
18 d’octubre. Reunió de treball amb responsables
polítics comarcals de desenvolupament, ocupació,
promoció econòmica i ADL del territori. OBJECTIU:
informar, planiﬁcar i treballar l’estratègia amb els
responsables polítics municipals i tècnics d’ocupació del territori.
En l’Observatori d’Ocupació i Empresa estan representats els sectors industrial, serveis, hostaleria i comerç; falta la representació del sector
agroalimentari, per això es mantenen reunions
individuals amb els principals representants del
sector.
22 d’octubre. UPA (Unió de xicotets agricultors i
ramaders), AVA-ASAJA (Associació Valenciana
d’Agricultors). OBJECTIU: Conéixer les planiﬁcacions estratègiques en relació amb l’agricultura que
plantegen els principals representants sindicals
del col·lectiu per a començar a treballar-hi, integrant les seues aportacions en l’estratègia.
25 d’octubre. Aproﬁtant la participació de l’Acord
Territorial d’Ocupació en el fòrum d’ocupació que
organitza l’Ajuntament de Llíria, es van fer dos
xicotets qüestionaris a les persones desocupades
i a les empreses participants a ﬁ de conéixer-ne
les possibles aportacions i detectar les seues necessitats.
Novembre. Redacció del primer esborrany de l’Estratègia Territorial d’Ocupació del Camp de Túria
amb les aportacions arreplegades.
2020. Creació i posada en marxa de les meses de
treball.
12 de febrer del 2020. Convocatòria de l’Observatori d’Ocupació i Empresa.

OBJECTIU: aprovació del reglament de les meses
de treball i anàlisi de les propostes de treball de
les meses.
Maig del 2020. Es fa un estudi de tendències que
es facilita a tots els integrants de l’Acord, com a
instrument de coneixement i anàlisi de la realitat.
4 de juny del 2020. Convocatòria de l’Observatori
d’Ocupació i Empresa. S’acorda: actualització del
diagnòstic territorial com a eina de coneixement
de l’impacte de la crisi. Convocar les meses de
treball d’indústria, comerç, agricultura i formació.
S’aprova fer un qüestionari a les empreses del
territori per a conéixer l’impacte de la crisi des de
fonts primàries.
L’11 de juny del 2020 es reuneix la mesa de treball en línia. A partir d’ací es comença a planiﬁcar, organitzar i desenvolupar el treball amb els
instruments següents: creació d’una comissió de
digitalització. El 16 de juny es convoca la comissió.
Creació d’una comissió de promoció i animació
comercial per a la reconstrucció del comerç del
Camp de Túria.
14 de juliol del 2020. Mesa d’indústria. objectiu:
exposició, recopilació i anàlisi de les aportacions
fetes des dels diferents clústers industrials (plàstic, química, construcció, logística, etc.).
Agost. Redacció de l’Estratègia Territorial d’Ocupació a partir de totes les aportacions dels agents.
16 de setembre. Presentació i aprovació de l’Estratègia en el Ple de la Mancomunitat del Camp
de Túria.
22 de setembre. Presentació i aprovació de l’Observatori d’Ocupació i Empresa del Camp de Túria.
4. ALINEACIONS, PRINCIPIS I POLÍTIQUES
És important que tots els elements i actors involucrats en el territori i participants en l’elaboració
de l’estratègia partisquen d’un conjunt de principis i polítiques que els permeten alinear-se, facilitant-los la consecució lògica dels seus objectius.
Treballar conjuntament i establir criteris comuns
permetrà orientar-nos en una mateixa direcció i
sentit.
El desenvolupament de l’Estratègia del Camp de
Túria està formulada des d’una perspectiva global atesa la realitat en la qual ens trobem i que
abasta, d’una banda, el context europeu «Estratè319

ESTRATÈGIA TERRITORIAL D’OCUPACIÓ DEL CAMP DE TÚRIA

gia 2020» i, de l’altra, el context internacional de
les Nacions Unides «Agenda de Desenvolupament
Sostenible 2030». En l’actualitat, directrius que
són referents en les nostres polítiques socioeconòmiques i que assumeixen el Govern d’Espanya
i la Generalitat Valenciana. Per això, és necessari que en el disseny de l’estratègia es tinguen en
compte les directrius com a punt de partida atenent principalment el nou orde global de futur. La
situació després de la crisi de la COVID-19, lluny
d’allunyar-nos de les directrius establides, ha accelerat la necessitat d’implementar-les i desenvolupar-les.
Des de l’estratègia Europa 2020 l’objectiu ha sigut
garantir que la recuperació econòmica de la Unió
Europea, després de la crisi econòmica i ﬁnancera
del 2008, rebera el suport d’una sèrie de reformes
per a construir unes bases sòlides per al creixement i la creació d’ocupació a la UE.
Són molts els desaﬁaments als quals ens enfrontem i, a més, en sorgeixen molts altres com l’actual crisi sanitària. La prosperitat econòmica, la
nostra societat i el nostre medi ambient estan en
perill. Per a un futur millor, necessitem una forma reinventada de creixement econòmic sostenible que tinga a veure amb l’economia circular, el
sector alimentari, la urbanització i mobilitat. I com
a conseqüència, ens trobem la necessitat de continuar treballant mirant cap al futur a través de
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
En el 2015, els països del món van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els
dèsset objectius de desenvolupament sostenible, i
la Generalitat Valenciana al juliol del 2015 adopta
els ODS com a marc i orientació que guia les polítiques públiques de la Generalitat.
Des del Pla Estratègic assumim la responsabilitat d’incorporar les directrius exposades que ens
acosten a aconseguir un món sostenible començant pel nostre territori traslladant les mesures
a l’àmbit local, a més d’amerar de sensibilització
pels ODS el nostre territori.
5. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
La missió reﬂecteix la raó de ser fonamental que
justiﬁca l’existència del Pla Estratègic. La visió
arreplega la declaració en la qual es resumeix
l’estat ideal del territori a llarg termini. És a dir, el
futur volgut al qual s’aspira, el model de territori
que es vol aconseguir. Els valors són els principis,
creences i maneres d’actuar que regulen el com320

portament de l’organització i la relació amb els
grups d’interés. Els valors han de reﬂectir la identitat de l’organització i ser el marc de referència
per a aconseguir el que es manifesta en la missió
i en la visió.
MISSIÓ:
La missió del Pla Estratègic és impulsar, fomentar,
promoure i facilitar el desenvolupament territorial
per a millorar el nivell de vida de la nostra societat
en general, el creixement intel·ligent, integrador i
sostenible en les tres dimensions: econòmica,
social i ambiental. Té com a ﬁnalitat contribuir al
progrés de la societat i al desenvolupament sostenible de l’entorn.
VISIÓ:
La visió del Pla Estratègic és ser referent en polítiques de desenvolupament territorial i ocupació en
el territori del Camp de Túria, mitjançant mesures
col·laboratives, innovadores i estratègiques que
vertebren el territori cap a un futur preconcebut
obert als nous canvis globals, sostenible, inclusiu
i productiu.
VALORS:
1. Compromís. És imprescindible treballar des de
la col·laboració i participació de tots els agents del
territori amb responsabilitat compartida, la corresponsabilitat, en la qual convergeixen cada un
dels actors implicats per a aconseguir els objectius preestablits en el Pla Estratègic.
2. Inclusió. La inclusió respon positivament a la
diversitat de les persones i a les diferències individuals, entenent que la diversitat no és un problema, és una oportunitat per a l’enriquiment de la
societat a través de l’activa participació en tots els
processos socials, culturals i com a conseqüència
un valor necessari en el disseny del Pla Estratègic
del territori.
3. Igualtat de gènere. Principi que ha d’estar present en el Pla Estratègic, incorporar la transversalització de gènere tant en l’organització, en les
estructures de gestió, com en els procediments de
treball, la ﬁnalitat de la qual està orientada a assolir la igualtat efectiva de dones i homes.
4. Sostenibilitat. La sostenibilitat ambiental posa
l’accent a preservar la biodiversitat sense haver
de renunciar al progrés econòmic i social. La sostenibilitat econòmica s’encarrega que les activi-

tats que busquen la sostenibilitat ambiental i social siguen rendibles. La sostenibilitat social cerca
la cohesió de la població i una estabilitat. Per tot
això, considerem un valor fonamental en l’estratègia territorial.

3. DISSENY DEL PLA ESTRATÈGIC PER AL CAMP
DE TÚRIA: ÀREES, OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACTUACIONS

5. Treball en equip. En temps d’individualisme
extrem, la gestió comuna i el treball en equip es
converteixen en un valor altament demandat, que
serveix per a exercir la tolerància, el respecte i la
consideració.

Objectiu 1. Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i
inserció laboral

1. REPTES
Aconseguir que el nostre territori siga competitiu
passa per afrontar els desaﬁaments que la nostra
societat globalitzada ens ofereix, tal com el 2020,
amb l’aparició de la pandèmia de la COVID-19, ens
ha demostrat. Destaquem:

A. RECURSOS ENDÒGENS

- L. E. 1.1 Programes dirigits a la inserció de persones desocupades
Restabliment, reforç i col·laboració interinstitucional.
Xarxes de col·laboració. Utilització d’eines 4.0 (portal
d’ocupació, grups de difusió…) amb altres institucions com els Serveis Socials i els instituts i centres de
formació per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant
eines d’atenció al desocupat com el Pla d’ocupabilitat, itineraris individuals, sessions d’entrenament
grupals i individuals i atenció individual.

a. Adaptabilitat al canvi.
b. Mobilitat. Fomentar les connexions.
c. Diàleg social. Promocionar el consens social.

Programa de creació d’espais, físics i digitals, que
faciliten l’accés al mercat laboral. Fires d’ocupació, fòrums d’ocupació, jornades i tallers per a millorar l’ocupabilitat, seminaris web, plataformes
de teleformació.

d. Formació. Capacitar les persones.
e. Creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible. Preparar per al futur.
f. Innovació, coneixement i la tecnologia. Canviar
per al futur.
g. Conservació i protecció del medi ambient del
territori. Preservar el territori.
2. EIXOS ESTRATÈGICS DEL PLA ESTRATÈGIC
Els eixos que conformen l’estructura del Pla Estratègic estan deﬁnits per les directrius establides
per la Universitat de València; es tracta de l’establiment de les línies mestres dirigides a aconseguir els objectius plantejats.
a. Eix de talent, formació i qualiﬁcació laboral

Programa d’intermediació, mitjançant l’eina digital de plataformes d’intermediació –portal d’ocupació i serveis d’atenció al ciutadà.
Programa de dotació d’instal·lacions innovadores per a l’atenció de la persona desocupada que
acoste la realitat del mercat laboral i les possibilitats de millora.
- L. E. 1.2. Foment de cultura emprenedora i desenvolupament d’iniciatives
Disseny i elaboració d’un pla de cultura emprenedora que continga accions d’incentius i motivació
amb experiències de bones pràctiques (premi comarcal a l’emprenedor, fòrum d’experiències...).
Col·laboració amb els instituts i centres juvenils
de la comarca per a canalitzar tallers que motiven
i incentiven l’emprenedoria a la comarca.

b. Eix de desenvolupament sostenible
c. Eix de protecció i conservació del medi ambient
d. Eix d’innovació i tecnologia

Oﬁcina comarcal d’innovació: espai, físic-digital,
per a l’atenció de l’emprenedor per a desenvolupar l’itinerari de l’emprenedor, sessions tècniques
d’atenció, pla de formació, sessions d’entrenament grupal i individual.

e. Eix d’internacionalització
f. Eix de competitivitat

- L. E. 1.3. Facilitació del desenvolupament d’activitats d’autoocupació
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Elaboració, disseny i posada en marxa d’un programa «Laboratori Comarcal d’Emprenedoria»
(LAB) que pretén impulsar i donar suport a l’emprenedoria a la comarca a través d’accions grupals que possibilite comptar amb un grup de referència, guiat i coordinat per tècnics especialistes,
amb l’objectiu d’acompanyar en el procés de disseny, creació i desenvolupament del projecte emprenedor.

empreses, sindicats i altres) de programes destinats a la disminució de la precarietat laboral.

- L. E. 1.4. Fomentar iniciatives d’economia social

Pla de formació territorial en coordinació amb els
centres de formació de la comarca, sindicats i empreses, adaptat als sectors productius en matèria
de seguretat i salut laboral. Especialment, en les
mesures i els protocols que permeten afrontar
possibles crisis sanitàries (COVID-19).

Anàlisi i diagnòstic de la comarca en economia
social, planiﬁcada des dels òrgans de participació de governança, meses tècniques dels sectors
productius i desenvolupant programes operatius
per a aconseguir objectius d’impuls de l’economia social. Economia social com a instrument de
reconducció de l’economia submergida existent,
necessitada d’informació i gestió emprenedora.
Incentivar des d’ordenances municipals (sense
vulnerar la legislació vigent), que valoren positivament l’economia social en els processos de licitacions o adjudicacions.
- L. E. 1.5. Foment de l’accés de la gent jove a la
primera ocupació
Creació d’un espai destinat a la població jove,
«Portal Jove», amb continguts adequats al segment d’edat: beques, pràctiques, ofertes laborals
de combinació amb estudis, formació… espai coordinat amb altres institucions públiques com els
centres de joventut, l’IVAJ...

- L. E. 2.2. Mesures de seguretat i salut laboral

Incentius a les empreses des de les ordenances
municipals perquè es valoren mesures com ara
compensació d’impostos, valoració d’adjudicacions i altres.
Pla de difusió i conscienciació de la necessitat
d’aplicar les mesures de seguretat que estableix
la llei. Pla que tindrà en compte els diferents clústers econòmics del territori.
- L. E. 2.3. Incorporació de mesures per a combatre i reduir pràctiques de l’economia submergida
Programa de sensibilització i conscienciació de
les males pràctiques de l’economia submergida
en la seua repercussió en el territori, dirigit a tota
la ciutadania.

Programa «iMentor», formació complementària
a estudiant jove en formació professional, universitat, per a donar suport als seus coneixements
amb competències transversals i entrenament.
En coordinació amb centres educatius. Incentivar
la creativitat i emprenedoria en fòrums especíﬁcs
per a gent jove amb premis adequats al segment
d’edat.

Oferir un espai d’atenció per a la reconversió en
economia productiva.

Programes d’incentius a la joventut amb suports
econòmics i altres subvencions que fomenten la
contractació de les empreses.

Disseny i elaboració per part de les meses tècniques sectorials de programes d’adequació de la
qualiﬁcació professional respecte a les necessitats organitzacionals.

Objectiu 2. Qualitat de l’ocupació i millora de les
pràctiques de gestió de la mà d’obra
- L. E. 2.1. Augment de l’estabilitat, mitjançant la
disminució de la temporalitat
Elaboració de propostes des de les meses tècniques dels sectors productius (representades per
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Pla de difusió i implantació de la responsabilitat
social en les empreses de la comarca en què s’incloguen les mesures de disminució de la precarització contractual.

Pla de difusió i formació emprenedoria social de
col·lectius desfavorits.
- L. E. 2.4. Mesures contra la sobrequaliﬁcació, infraqualiﬁcació i precarietat laboral

- L. E. 2.5. Ajuda a la conciliació familiar i laboral
Línia estratègica a desenvolupar des de les meses tècniques que aborden la conciliació familiar i
laboral des de la implantació dels plans d’igualtat
de gènere (pla de lluita contra els micromasclismes) i els plans de responsabilitat social.

Accions dirigides al teixit empresarial: Pla de difusió concilia. Corresponsabilitat familiar.

social en l’empresa facilitant-los assessorament i
orientació per a implementar-los.

Accions de creació d’infraestructures, xarxa d’aules de respir i xarxa d’atenció de 0 a 3 anys ﬂexibles.

Objectiu 3. Atenció a les persones, inclusió social
de col·lectius

Difusió i aplicació del teletreball com a eina i metodologia de conciliació, sobretot per a l’adaptació
a la crisi sanitària COVID-19 i altres.
Accions dirigides al capital humà en entrenament
per a potenciar la conciliació de tots dos gèneres.
- L. E. 2.6. Impuls al diàleg social
L’estratègia del territori és un exemple clar de
l’objectiu, ja que la governança té integrats els òrgans de participació i diàleg social amb els agents
socials del territori.
Dinamització, impuls i valorització de l’Observatori d’Ocupació i Empresa del Camp de Túria format
per diferents agents socials: empresa, sindicats,
administració pública i societat civil.

- L. E. 3.1. Servei d’orientació i intermediació a treballadors i a demandants
Desenvolupament, dinamització i valorització del
Portal d’Ocupació i Empresa, eina d’intermediació
d’ocupador-empleat. Aplicació de la intel·ligència
artiﬁcial per a la millora i optimització dels processos d’intermediació laboral del portal d’ocupació.
Programa de millora de l’ocupabilitat que desenvolupa accions d’orientació individual i grupal per
a la cerca d’ocupació, itineraris individuals, pla
d’ocupabilitat, sessions d’entrenament individual
i/o grupal, formació en eines digitals per a l’ocupació, suport i acompanyament en els processos
de selecció. Per a adaptar les mesures de distanciament arran de la crisi sanitària el programa ha
d’adaptar la metodologia a eines en línia.

Dinamització, impuls i valorització de meses tècniques de sectors productius formades per diferents actors socials: empreses, sindicats, administració pública i societat civil, amb la pretensió
de consensuar línies de treball adequades per al
territori a través de la planiﬁcació de programes
que desenvolupen l’objectiu plantejat.

- L. E. 3.2. Suport a col·lectius en risc d’exclusió
social

Desenvolupament del Pla de participació estratègic per a abordar els diferents àmbits.

Participació i desenvolupament dels plans d’ocupació que desplega LABORA dirigits als municipis
del territori.

- L. E. 2.7 Responsabilitat social i empresarial:
«bones pràctiques» i ocupació local
Elaboració, disseny i execució d’un Pla de responsabilitat social. Creat des dels òrgans de participació de l’estratègia que es coordine amb els diferents municipis i empreses del territori.
Accions de visualització i sensibilització de la responsabilitat social creant fòrums de contacte amb
bones pràctiques del territori, visites i intercanvis.
- L. E. 2.8 Participació del personal treballador en
l’empresa (gestió, beneﬁcis, propietat). Aplicació
de principis economia social
Pla de difusió i impuls de l’economia social.

Les accions que es fan de suport són coordinades amb les estructures de Serveis Socials i altres
institucions relacionades amb serveis a persones
en risc (mesures judicials...).

- L. E. 3.3. Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits (gent jove, persones majors de 45 anys,
parades de llarga duració, diversitat funcional)
Promoció i difusió dels incentius que hi ha des de
diferents administració pública o organismes, entre el teixit empresarial i la ciutadania en general.
- L. E. 3.4. Emprenedoria i autoocupació com a
eines d’apoderament del col·lectiu desfavorit
Pla de difusió i formació d’emprenedoria social a collectius desfavorits. Oﬁcina d’Innovació Comarcal.
Accions integrades dins de les estructures de Serveis Socials, Centres Dona, tallers d’ocupació i altres recursos que atenen els col·lectius.

Posada en pràctica dels plans de responsabilitat
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Objectiu 4. Millora de les qualiﬁcacions laborals de
població i de l’adequació del sistema de formació
local a les necessitats territorials

Pla de formació en la inserció laboral coordinat
amb els Serveis Socials i el tercer sector per a fer
costat als col·lectius en les accions de formació
per a l’ocupació.

- L. E. 4.1. Formació de persones desocupades:
especíﬁca per a buscar ocupació i requaliﬁcació
(capacitació i actualització)

- L. E. 4.6. Formació especíﬁca amb compromís de
contractació

Creació d’una mesa tècnica de formació per a
identiﬁcar, dissenyar i planiﬁcar la formació en el
territori. Pla de formació per a la inserció laboral.
Accions de formació per a la cerca d’ocupació: pla
d’ocupabilitat, itineraris d’inserció sociolaboral,
tallers i jornades de competències transversals.

Identiﬁcació, disseny i planiﬁcació de la formació en el territori a través de la mesa tècnica de
formació. Difusió dels programes de formació especíﬁca amb compromís de contractació laboral
coordinada amb els sectors productius a través de
les meses sectorials.

Pla de formació per a la requaliﬁcació professional dels col·lectius afectats per la desocupació
durant la crisi COVID-19 (o altres), tenint en compte l’aparició del col·lectiu de mitjana edat (25-45
anys) com a col·lectiu de persones desocupades
durant la crisi sanitària.

- L. E. 4.7. Foment de la formació professional i
impuls de la formació dual

Creació de canal de difusió de la formació a través
de llistes de difusió i eines 2.0.
- L. E. 4.2. Formació de persones ocupades, qualiﬁcació professional (formació contínua i aprenentatge permanent)
Creació d’una mesa tècnica de formació per a
identiﬁcar, dissenyar i planiﬁcar la formació en el
territori. Pla de formació per a les persones ocupades elaborat des de la mesa de formació i les
dels sectors productius. Accions de formació per
a ocupats.

Identiﬁcació, disseny i planiﬁcació de la formació
en el territori a través de la mesa tècnica de formació, en coordinació amb els instituts de formació professional per a potenciar la formació dual.
Objectiu 5. Consolidació del model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a
noves activitats especialment de major valor afegit, en el context del desenvolupament local
- L. E. 5.1. Estructura empresarial sòlida i competitiva, vinculada al territori i la seua vertebració:
referència als clústers econòmics
Creació, posada en marxa i desenvolupament de
l’Oﬁcina d’Innovació Comarcal.
Identiﬁcació de clústers a la comarca.

- L. E. 4.3. Formació segons noves necessitats en
un horitzó a mitjà i llarg termini
Creació d’una mesa tècnica de formació per a
identiﬁcar, dissenyar i planiﬁcar la formació en el
territori. Pla de formació per a la inserció laboral
des de l’enfocament de noves professions de futur
generades a partir de la crisi sanitària.
- L. E. 4.4. Formació de gent jove: transició educativa-laboral (formació dual)
Identiﬁcació, planiﬁcació, divulgació i difusió de
la formació dual en els sectors productius com a
eina de facilitació de la transició al sistema laboral.
- L. E. 4.5. Formació especíﬁca a col·lectius desfavorits

324

Elaboració d’un mapa comarcal de clústers.
Identiﬁcació de projectes de clústers i de fonts de
ﬁnançament europees, regionals i locals per a desenvolupar-los.
Creació d’una entitat comarcal gestora dels polígons industrials (formació, assessorament jurídic,
serveis ambientals, etc.)
Creació de l’associació comarcal d’empresaris industrials.
Ordenació i millora de la infraestructura bàsica de
les àrees industrials.
Trasllat d’establiments industrials del nucli urbà
als polígons.

Creació d’un banc de dades actualitzat des de les
empreses que registre les necessitats laborals reals i immediates.
- L. E. 5.2. Identiﬁcació i suport a les empreses
amb alta generació d’ocupació
Dinamització de la mesa tècnica de sectors productius com a instrument de participació del teixit
empresarial.
Identiﬁcació de les empreses tractores.
Diagnòstic socioeconòmic del territori on s’establisquen les necessitats d’ocupació i formació especiﬁques que demanden els sectors productius
comarcals (indústria, comerç, serveis, agricultura)
a través de les meses de treball des de la MCT i la
participació directa del teixit empresarial.
Dinamitzar l’instrument d’intermediació laboral
entre empresa-treballadors. Portal d’ocupació i
empresa comarcal.
Difusió i dinamització dels convenis, ajudes-boniﬁcacions de l’Administració Pública i empreses
per a la ubicació de les empreses que tenen estàndards de respecte amb el medi ambient i la
producció sostenible, amb la contractació preferent de demandants d’ocupació de la comarca.
Difusió de les ajudes de ﬁnançament en les administracions públiques (conselleries, Diputació,
IVACE, AVI, etc.), mitjançant els mitjans digitals i/o
presencials.
- L. E. 5.3. Suport ﬁnancer i atenció a les pimes en
diﬁcultats
Elaboració d’un registre - mapa de pimes de la comarca amb qualiﬁcació de risc 4 sobre 10 o inferior organitzat per sectors.
Formalització de convenis de ﬁnançament amb el
sector bancari comarcal.
Informació i publicació dels productes de ﬁnançament de l’Institut Valencià de Finances.
Acompanyament a les pimes en diﬁcultats amb la
intenció de reorientar el teixit productiu.
Butlletí informatiu empresarial.
- L. E. 5.4. Impuls a una agricultura comercial sostenible

Estudi de l’agricultura comarcal per a detectar
la situació actual dins del marc territorial. Dissenyar, identiﬁcar i elaborar programes a través
de l’instrument participatiu de la mesa tècnica de
l’agricultura. Promoció de l’agricultura sostenible,
respectuosa amb el medi ambient, i l’agricultura
ecològica, fomentant els productes locals i de proximitat. Suport a la transformació de l’agricultura
tradicional en una indústria agroalimentària dins
dels estàndards de sostenibilitat ambiental.
Professionalització del sector agrícola. Xarxes de
comunicació entre productor i distribuïdor. Foment del cooperativisme i emprenedoria entre la
gent jove per a afavorir el relleu generacional.
Creació d’una oﬁcina que assessore en matèria de
subvencions, cultius, modernització, ﬁtosanitaris,
maquinària i conega les necessitats del sector
agrari en el territori. Coordinació interinstitucional
entre les universitats i altres organismes d’interés
per a implantar innovació en l’agricultura.
Difusió i dinamització dels esdeveniments agrícoles de la comarca, així com coneixement de les
organitzacions directores (consells agraris).
Foment de la formació contínua per a introduir la
innovació en les activitats agràries.
Col·laboració amb el sector de la restauració per
a la utilització dels productes agrícoles típics de
la zona segons l’elaboració del calendari de productes de temporada. Creació d’un banc de terres
amb la cerca prèvia de recursos ﬁnancers per a
implementar-lo. Celebració de convenis de col·laboració pública-privada amb els organismes implicats en agricultura.
- L. E. 5.5. Aproﬁtament del potencial endogen
d’ocupació en el comerç local i de proximitat
Creació d’una xarxa comarcal de comerç que arribe a establir una missió, visió i valors conjunts,
que projecten una imatge forta i estable del comerç de proximitat.
Creació d’una marca comuna per al comerç de la
comarca.
Digitalització del comerç en el conjunt.
Fomentar mercats de cap de setmana comarcal
amb productes de temporada i del territori.
Foment i desenvolupament d’accions formatives
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orientades a la formació entorn de les tendències
de mercat.

Identiﬁcació de les empreses amb potencial d’internacionalització.

- L. E. 5.6. Suport a empreses del sector turístic,
mitjançant polítiques coordinades supramunicipals, comarcals i metropolitana

Jornades informatives sobre internacionalització,
i difusió de les ajudes de ﬁnançament per a dur a
terme els processos d’internacionalització.

Implementació del Pla de desenvolupament turístic.

Reunions de treball amb institucions públiques i
organismes que afavorisquen la internacionalització empresarial (Cambra de Comerç, IVACE, IVF,
UPV...)

Creació d’una associació d’hostalers al Camp de
Túria.

Erasmus d’empresariat.
Potenciar el sector de la restauració amb el sector
agrícola per a una alimentació basada en productes de temporada del territori. Jornades informatives sobre els beneﬁcis nutricionals dels productes de temporada i de proximitat.
Fira comarcal de turisme.
Turisme i agricultura: visites a negocis rurals i
accions formatives durant un cap de setmana de
treball i visites tècniques.
Potenciar els productes de temporada mitjançant
la difusió i utilització de l’hostaleria dels recursos
locals agrícoles.

- L. E. 5.9. Suport a territoris desfavorits: desenvolupament equilibrat del territori mitjançant polítiques «regeneradores» davant de problemes
generats per la industrialització tradicional, despoblació, crisi de l’agricultura.
Identiﬁcació dels territoris més desfavorits i de
les necessitats davant dels problemes generats
per la industrialització, despoblació i la crisi de
l’agricultura.

- L. E. 5.7 Foment d’accions dirigides a l’impuls
d’activitats industrials i logístiques

Coordinar la implantació d’una normativa municipal que regule les condicions i els requisits per
a facilitar la minoració dels territoris desfavorits.

Identiﬁcació d’empreses industrials i de logística
de la comarca.

Foment i suport a l’agricultura ecològica sostenible.

Donar a conéixer les empreses proveïdores de solucions TIC del territori.

Posada en valor dels productes artesanals. Suport
a la denominació d’origen de productes locals.

Difusió sobre economia circular i verda.

Desenvolupament del turisme sostenible.

Jornades informatives sobre digitalització i indústria 4.0.

Unió de turisme-agricultura ecològica i productes
típics dels territoris més desfavorits.

Reunions de treball per a valorar i conéixer les necessitats de ﬁnançament.

Anàlisi i suport a la creació d’empreses d’economia social com a forma de treball col·laboratiu de
serveis.

Difusió entre el teixit empresarial dels productes
de ﬁnançament en les administracions competents: Diputació, ajuntaments, Generalitat, IVACE,
UE...

- L. E. 5.10. Atracció d’empreses i creixement empresarial

Ordenació i millora de la gestió i de les infraestructures de les àrees industrials.

Elaboració d’un estudi diagnòstic del sòl industrial i àrees empresarials de la comarca a través de
l’instrument participatiu de la mesa tècnica d’indústria.

- L. E. 5.8. Processos d’internacionalització empresarial
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Creació d’una oﬁcina de projectes europeus que
acosten al territori una visió global.

Col·laboració amb altres entitats per a l’impuls i

implementació d’un catàleg comarcal d’oferta de
sòl industrial i empresarial.

nes pràctiques i posada en contacte amb la ciutadania.

Informació sobre serveis de ﬁnançament en l’administració competent.

- L. E. 6.2. Mesures concretes que milloren la consideració de la dona en el mercat laboral

- L. E. 5.11. Impuls de R+D+I en les empreses, en el
context del sistema d’innovació valencià

Campanyes de sensibilització coordinades entre
les administracions públiques locals i institucions
educatives.

Elaboració, disseny i formulació de programes
d’innovació en els diferents sectors productius a
través de l’instrument de les meses tècniques de
l’Observatori.
Creació, implementació i desenvolupament de
l’Oﬁcina Comarcal d’Innovació.

Generar esdeveniments per a visualitzar les bones
pràctiques i posada en contacte amb la ciutadania.
Suport a la implementació dels plans d’igualtat en
les empreses i l’administració pública.
- L. E. 6.3. Mecanismes d’antidiscriminació

Identiﬁcació d’empreses que poden accedir a serveis d’innovació.
Jornades informatives sobre R+D+I.
Potenciació de la connexió del sector industrial
tradicional amb instituts tecnològics i universitaris (R+D+I).
Suport a una infraestructura agrària moderna i
intel·ligent; es pretén la fusió de l’agricultura tradicional amb la innovació.
Convenis de col·laboració amb les universitats i
centres d’investigació tecnològics.
Ajudes a la implantació de les innovacions en les
empreses de la comarca.
Suport a l’adaptació innovadora als canvis conjunturals introduïts per la COVID-19 i altres futurs.
Objectiu 6. Principi de transversalitat de gènere,
igualtat de condicions entre homes i dones
- L. E. 6.1. Fomentar la igualtat entre homes i dones
Creació d’un òrgan de participació comarcal, comissió de treball de l’Observatori, que coordine,
col·labore i desenvolupe accions que s’implementen a la comarca, conjuminant els esforços de
cada municipi.
Impuls i potenciació en l’elaboració i el disseny
dels plans d’igualtat de dones i homes, en l’administració pública i en les empreses.
Generar esdeveniments per a visualitzar les bo-

Facilitar la implementació en les empreses del pla
d’igualtat dotant-lo de suport i creant un espai per
a comunicar les bones pràctiques.
- L. E. 6.4. Mesures de conciliació
Coordinar les mesures de conciliació a través de
les meses tècniques de l’Observatori utilitzant els
plans d’igualtat com a instrument d’implantació.
Accions de conciliació que s’elaboren des de l’Observatori d’Ocupació i Empresa amb la participació d’agents socials, empreses i sindicats. Mesures
que s’implementaran en el Pla de Responsabilitat
Social de cada municipi i amb la coordinació i collaboració de la mancomunitat.
- L. E. 6.5. Millora d’ocupació i de l’accés a l’ocupació de les dones
Accions d’intervenció en la millora de l’ocupabilitat a través d’eines d’orientació i inserció sociolaboral (Pla d’ocupabilitat, itineraris individuals,
tallers d’entrenament grupals i individuals...).
Potenciació de la introducció de la dona en els
sectors sub-representats. Eliminació dels estereotips de gènere en l’àmbit laboral.
Objectiu 7. Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics
- L. E. 7.1. Millora de la dotació de serveis públics i
equipaments, en particular en els territoris infradotats, com el medi rural
Disseny, elaboració i execució del Pla comarcal de
mobilitat.
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Diagnòstic de les necessitats de recursos tecnològics dels municipis.
Cerca i creació dels recursos públics-privats destinats a completar tecnologia d’accés lliure a la
ciutadania.
Condicionament de les instal·lacions públiques
que milloren la connectivitat i la digitalització
entre la ciutadania i l’administració pública. Utilització de l’espai públic per a implantar espais
adequats als serveis i accions de les polítiques i
estratègies públiques.
Diagnòstic de les necessitats dels recursos tecnològics dels municipis en general i especialment
els rurals.
- L. E. 7.2. Millora de les comunicacions internes i
externes

Objectiu 8. Estructura territorial i xarxes internes
- L. E. 8.1. Foment de la cooperació amb agents
públics i privats en temes d’ocupació, formació
L’òrgan de governança «Observatori d’Ocupació i
Empresa» és un òrgan que es forma amb la participació de diferents agents socials: empresa, sindicats, Administració Pública i societat civil.
S’hi desenvoluparan diferents plataformes digitals de coordinació i treball entre diferents actors:
Plataforma de connexió en xarxa d’AODL de cada
municipi, com a eina de contacte en xarxa de comunicació i participació i de coordinar les accions
dels projectes i programes planiﬁcats.
Plataforma d’intermediació per a empleats i ocupadors a escala comarcal amb delegacions digitals locals.

Creació d’una xarxa de connectivitat.
Implantació del Pla comarcal de mobilitat.

Plataforma d’ocupació jove, amb informació adaptada al col·lectiu jove en oci, formació i ofertes
d’ocupació adequades a les seues necessitats.

- L. E. 7.3. Millora de la infraestructura industrial
Coordinació interinstitucional (IVACE, AVI, ajuntaments…) per a l’ordenació i el coneixement dels
recursos necessaris de l’adequació de l’accés i
manteniment de les infraestructures.
Divulgació, impuls i adaptació a la nova Llei d’àrees industrials per a aconseguir-ne una bona gestió. Potenciació de les entitats gestores de modernització.
Coordinació amb el sector industrial a través de la
mesa tècnica industrial per a elaborar programes
de millora en les infraestructures industrials.
- L. E. 7.4. Millora de la infraestructura de serveis
d’internet d’alta velocitat.
Diagnòstic i planiﬁcació juntament amb els agents
implicats de la realitat de la connectivitat i les infraestructures de les àrees industrials dels municipis de la comarca.
Cerca dels recursos necessaris per a l’adequació
de l’accés i el manteniment de la connectivitat i
alta velocitat (organismes possibles IVACE, ajuntaments…).
B. XARXES INTERNES I EXTERNES
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Plataforma de contacte i connexió destinada a diferents actors del territori: empreses, emprenedors.
- L. E. 8.2. Redacció de plans de desenvolupament
local i comarcal, després de conéixer les dinàmiques territorials dels sistemes locals d’ocupació.
Elaboració i disseny del «Pla de desenvolupament
territorial i ocupació del Camp de Túria» que contindrà diversos programes i projectes operatius
per a implementar a la comarca desenvolupats a
través de l’Acord Territorial d’Ocupació com a eix
director.
Disseny, creació, posada en marxa i dinamització
dels òrgans de treball col·laboratius (meses tècniques i òrgans de governança).
- L. E. 8.3. Creació de xarxes territorials tècniques
per a l’elaboració de plans d’ocupació
Creació, desenvolupament i planiﬁcació de meses
tècniques formades per diferents agents socials
i administració pública, denominades: formació,
sector agricultura, sector indústria, sector comerç-professionals, sector turisme.
Potenciació de l’òrgan «Observatori d’Ocupació
i Empresa» dins de la governança del pla estra-

tègic, compost per diferents agents socials, empresa i Administració Pública.

- L. E. 9.2. Conjunt integrat d’iniciatives de col·laboració, comunicació i cooperació

Potenciació de l’Acord Territorial d’Ocupació del
Camp de Túria i integració i potenciació de la xarxa
d’acords territorials de la Comunitat Valenciana.

Iniciatives de foment d’ocupació del Servei Valencià d’Ocupació LABORA.

Xarxes públiques-privades (dinamització de la
xarxa d’associacions empresarials).
Xarxes públiques-privades: xarxa AODL i xarxes
amb tècnics d’àrees com ara Joventut, Serveis
Socials, Dona, Turisme, Gal, Diputació…).
- L. E. 8.4. Afavorir l’associacionisme a escala territorial dels diferents actors.

Convenis de col·laboració amb la Universitat de
València i la Universitat Politècnica de València.
Convenis de col·laboració amb entitats ﬁnanceres
per a l’impuls de l’emprenedoria.
- L. E. 9.3. Foment d’àrees empresarials, basades
en la connectivitat

Accions d’impuls per a la creació de l’associacionisme transversal que busque la cooperació
d’empreses de diferents sectors per a optimitzar
els recursos.

Accions encaminades a la cooperació amb organismes que faciliten la digitalització, el foment de
la digitalització i connectivitat de totes les àrees
industrials de la comarca com el Pla de «Red.es»
del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
(Oﬁcina d’Innovació Comarcal)

Creació, dinamització i suport a les associacions
de comerç, hostaleria, turisme i/o indústria.

- L. E. 9.4. Impuls a la internacionalització de les
empreses

Objectiu 9. Xarxes territorials externes, col·laboracions

Cooperació i transferència de recursos de diferents institucions com ara la Direcció General
d’Internacionalització de la Conselleria d’Economia Sostenible i l’IVACE Internacional.

- L. E. 9.1. Creació de xarxes estatals i regionals
Participació activa en la xarxa d’acords territorials
d’ocupació de la Comunitat Valenciana.
Participació activa en el mapa de l’emprenedoria
de la Comunitat Valenciana.
Xarxes amb les institucions regionals públiques
i privades (LABORA, IVACE, Diputació, Federació
de Municipis i Províncies, organitzacions sindicals, confederació empresarial, associació d’autònoms...).
Xarxes institucionals estatals i internacionals públiques-privades.

Creació de l’oﬁcina de projectes europeus de la
Mancomunitat del Camp de Túria que col·labore
amb la captació de fons de lliure concurrència o
programes europeus de cooperació interregional.
- L. E. 9.5. Afavorir xarxes externes de coneixement
Convenis amb universitats, centres de formació i
centre tecnològics d’empreses innovadores.
Xarxes europees generals a partir del desenvolupament de projectes europeus. Creació de l’oﬁcina
comarcal de projectes europeus.

Públiques (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme,
CIRCE, Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social, Estratègies d’emprenedoria jove i Ocupació Jove).

C. PROCESSOS D’INNOVACIÓ TERRITORIAL

Creació de xarxa de contactes/aliances amb
agents de territoris pròxims com el GAL de la Serrania i les mancomunitats veïnes.

- L. E. 10.1 Serveis d’orientació en línia, noves tecnologies de la informació.

Creació de xarxes dins dels marcs dels programes
europeus.

Objectiu 10. Transversalitat de la innovació i collaboracions

Impuls de la digitalització motivada per la crisi sanitària i consolidació de l’ús.

329

ESTRATÈGIA TERRITORIAL D’OCUPACIÓ DEL CAMP DE TÚRIA

Plataformes en línia per a agilitar l’atenció a la
ciutadania/empresa que necessite atenció en matèria d’ocupació i/o emprenedoria:
1. Projecte iMentor Jove

Suport i difusió a la intermediació a través del
portal d’ocupació i empresa comarcal.
- L. E. 10.5. Millora de la transferència de coneixement, entre els centres d’investigació i universitats i l’empresa

2. Portal empre i empresa
3. Creació i desenvolupament de la Xarxa iEmpren
4. Creació Xarxa iMentorempresa
- L. E. 10.2. Acompanyament a l’empresa (assessorament, innovació)
Creació, planiﬁcació i desenvolupament de la
«Xarxa iMentorempresa» amb la ﬁnalitat d’acompanyar i assessorar l’empresa en la innovació.
Atenció a l’empresa a través dels programes especíﬁcs consensuats des de les meses sectorials
representatives de la comarca, amb la ﬁnalitat de
promoure i posar en marxa programes adequats
a la innovació dels sectors.
Explotació de la xarxa d’empreses de Divalterra
en la plataforma en línia.
- L. E. 10.3. Promoció, desenvolupament i activitat
econòmica (diversiﬁcació, visió innovadora)
Accions planiﬁcades des de l’òrgan Observatori
d’Ocupació i Empresa del Camp de Túria.
Disseny i planiﬁcació de meses de treball d’empresa i emprenedoria: meses sectorials que han
de planiﬁcar accions de promoció del desenvolupament en innovació per a la comarca a través de
programes operatius.

Creació d’un comité de treball d’estudi - investigació des de l’Observatori d’Ocupació i Empresa
del Camp de Túria que incloga les dades que es
generen a la comarca per a dur a terme el feedback amb la Universitat de València i les empreses. Registre dels sistemes de producció. Estudis
de prospecció.
- L. E. 10.6. Formació i qualiﬁcació destinada a la
innovació
Plataforma de treball - formació col·laborativa de
comarca per a personal tècnic.
1. LA NECESSITAT DE LA GOVERNANÇA PER A
IMPLEMENTAR EL PLA ESTRATÈGIC I FER-NE EL
SEGUIMENT
A. MODEL DE GOVERNANÇA
La governança és un instrument clau que legitima
i guia tot el procés d’implementació de l’Estratègia
Territorial cap a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
El diàleg social i la participació de tots els actors
del territori és l’eix central del nou model de governança. S’encarrega de vetlar per la implementació de l’estratègia, i de retre comptes sobre el
resultat i l’impacte en matèria d’ocupació i desenvolupament socioeconòmic.
B. AVALUACIÓ

Implantació d’un sistema de registre i control del
teixit empresarial en els municipis.
- L. E. 10.4. Suport als ecosistemes territorials
d’innovació i emprenedoria
Participació activa en la conﬁguració, el desenvolupament i la planiﬁcació de laboratoris d’ocupació i emprenedoria en els municipis de la comarca
perquè implementen i desenvolupen iniciatives
d’innovació i emprenedoria.
Suport, difusió del portal d’ocupació i empresa.
Compromís de participació dels agents amb l’Observatori d’Ocupació i Empresa del Camp de Túria.
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L’estratègia ha de ser una eina dinàmica i viva,
capaç de créixer, reconvertir-se i adaptar-se en
funció dels canvis i necessitats del territori.
Per tant, s’ha de disposar d’una metodologia de
seguiment que permeta obtindre informació sobre l’estat de la implementació de l’estratègia i
que facilite la presa de decisions de la governança, i la readaptació de la planiﬁcació estratègica
davant de nous escenaris.
El sistema d’avaluació i seguiment del Pla estratègic es fa des de la governança, i és, per tant, una
avaluació interna. L’avaluació va encaminada a
identiﬁcar, obtindre i proporcionar de manera và-

lida i ﬁable informació suﬁcient i rellevant i servir
de suport en la presa de decisions.
Entenem que l’avaluació és l’anàlisi sistemàtica
per a mesurar l’eﬁcàcia, l’eﬁciència, la qualitat,
el resultat, l’impacte i la sostenibilitat. És el catalitzador en la presa de decisions de tot el procés
vital del pla estratègic, proporciona criteris de decisió i ordena alternatives en funció dels objectius
que es perseguisquen.
Les tres funcions principals de l’avaluació són:
1) La retroalimentació.
2) L’aproﬁtament d’experiències passades per a
projectar experiències futures.
3) La rendició de comptes per als ﬁnançadors,
l’opinió pública i tots els implicats en l’estratègia.
L’èxit del Pla estratègic territorial del Camp de Túria demana el mesurament de l’impacte en funció
dels objectius perseguits, i per tant la justiﬁcació
de la implementació.
Quan l’estratègia l’hagen conﬁrmada tots els actors es dedicarà un document exclusiu per a desenvolupar l’avaluació i el seguiment.
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ESTRATÈGIES TERRITORIALS I ESCENARIS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L’HORTA NORD
José Antonio Navarro Vilar, Elsa Olmeda Rodríguez, Salvador Mateu Capella,
Oscar Muñoz González, Cristina Millán González, Sonia Casaus Lara

El present document respon a la integració de les
síntesis dels estudis denominats «Elements diagnòstics de l’Horta Nord» i «Estratègies territorials i escenaris per al desenvolupament a l’Horta
Nord» desenvolupats en el 2020 en el marc de la
convocatòria de les ajudes de LABORA per a l’impuls dels pactes i acords territorials d’ocupació i
d’Avalem Territori, amb la col·laboració de la Universitat de València.
1. INTRODUCCIÓ: ELEMENTS DIAGNÒSTICS DE
L’HORTA NORD
El Consorci Pactem Nord, gestor del Pacte territorial per a creació d’ocupació de l’Horta Nord subscrit en el 2001, desenvolupa iniciatives que tenen
com a ﬁnalitat abordar la problemàtica de la desocupació a través d’un model de treball en xarxa
en el qual juguen un paper important els agents
que desenvolupen la seua activitat en el territori.
Pactem Nord, en el marc de l’observatori d’ocupació (amb la col·laboració de LABORA i la Universitat de València), ha elaborat un conjunt de
línies estratègiques, derivades de les conclusions
de l’anàlisi territorial de l’Horta Nord (2017) i de
l’actualització dels elements diagnòstics (2020),
de la realització de diferents tallers de treball i
d’enquestes i entrevistes a agents clau, per a proposar una senda cap a la qual caminar en el territori per a millorar la vida de les persones des de
models sostenibles i integradors. Així, les estratègies s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible (d’ara en avant ODS), amb els

primers avanços sobre l’Acord de reconstrucció
econòmica de la Comunitat Valenciana, amb el document de bases i elements orientadors per a la
transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant Document d’Elx) i
amb el document Alcem-nos. Acord Social (2020),
que pretén ser un full de ruta per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana,
després del gran impacte en termes econòmics i
socials de la malaltia COVID-19 provocada pel virus SARS-CoV-2. Alhora, s’ha d’indicar que part de
la realitat ací diagnosticada té la base en altres
documents elaborats per Pactem Nord, com ara
Formació professional i mercat de treball a la comarca de l’Horta Nord (2010), Estudi socioeconòmic de l’Horta Nord (2005) o Anàlisi territorial de
l’Horta Nord (2017).
No podem obviar l’impacte de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2, els efectes de la qual
encara no han sigut calibrats amb precisió tot i la
profusió d’informes i estudis emesos per diverses
entitats públiques i privades. Òbviament, també
ha incidit en els treballs de recerca fets, reordenant prioritats en les línies d’investigació i provocant una reestructuració metodològica.
La crisi sanitària ha derivat en una crisi econòmica i social a la qual els diferents governs (locals, autonòmics i estatal) han reaccionat amb diverses mesures; entre les quals podem destacar
l’agilitació dels expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), una mesura de gran importància que en pocs mesos, atés que en el moment de
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tancar el present treball no disposem d’una imatge «real» del total de persones treballadores que
es troben cobertes per l’esmentat instrument de
política d’ocupació que passarien a una situació
de desocupació, posarà davant de nosaltres una
realitat de la desocupació diferent a l’actual.
El conﬁnament també ha comportat modiﬁcacions
signiﬁcatives en el quefer diari de la societat que
han deixat entreveure alguns dèﬁcits estructurals
del nostre sistema. Destaquem la visibilització de
la bretxa digital, la implantació de forma més acusada del teletreball o la vinculació entre l’Administració Pública i la ciutadania, que ha mostrat les
desigualtats digitals entre persones d’edat més
avançada en comparació amb les generacions
més joves i entre les que tenen més pocs recursos
econòmics, l’organització de les activitats productives mitjançant la instauració, en molts casos de
manera reactiva, de la modalitat del teletreball o
treball a distància, o la falta de recursos públics
per a l’efectiva conciliació laboral i familiar, deixant-se, generalment, en mans de la dona, una
major càrrega associada a les cures i la casa.
La relació entre les administracions públiques i la
ciutadania també s’ha vist afectada amb el conﬁnament. Van adaptar l’organització per a donar
servei a la ciutadania, orientant determinades faenes a través de la modalitat del teletreball, alhora que s’ha impulsat l’administració electrònica.
Tanmateix, això requereix uns esforços ingents,
especialment en les administracions locals, per a
solucionar la problemàtica d’accessibilitat que ha
limitat la capacitat d’interacció entre la ciutadania
i l’administració, sobretot en els grups de població
que no tenen recursos econòmics, materials i/o de
coneixements, competències i habilitats digitals.
Presentarem en primer lloc un marc general del
nostre territori amb una introducció succinta del
mercat de treball, un esment als sectors i activitats amb un pes relatiu més gran a l’Horta Nord
i uns apunts sobre la situació de la dona, tant en
el mercat laboral com en el treball en un sentit
ampli. A més, arrepleguem la contextualització de
la formació professional en el territori i, ﬁnalment,
en el marc territorial, posarem l’accent en la necessitat d’introduir elements innovadors que permeten millorar la competitivitat de les empreses.
1.1. El mercat laboral a la comarca de l’Horta
Nord i altres derivades
El mercat laboral a l’Horta Nord presenta, entre
altres elements i igual que en altres realitats ter336

ritorials, alts nivells de temporalitat i de parcialitat
(involuntària) en la contractació laboral, especialment entre dones, manifestacions l’una i l’altra
de la precarietat laboral. Si l’any 1991 la taxa de
temporalitat s’acostava al 40% de la totalitat de
la contractació laboral, deu anys més tard havia
descendit deu punts, amb un 30%. Per part seua,
la crisi de l’any 2008-2009 va suposar una destrucció d’ocupació excel·lent, especialment entre treballadors i treballadores contractats com
a temporals, la qual cosa va reduir les taxes de
temporalitat. No obstant això, l’any 2014, amb les
primeres dades positives en termes de PIB i de
creació d’ocupació, comença de nou a augmentar
la temporalitat (taula 1 annex). Per tant, a mesura
que augmenta la contractació, ho ha fet a través
de contractes temporals, i de manera més signiﬁcativa entre les dones. La contractació a temps
parcial, encara que en els anys huitanta i noranta era marginal, a principis de segle comença a
estendre’s, tenint en compte que els contractes
a temps parcial els copen dones (taula 2 annex),
amb una taxa de parcialitat de vora el 67% a la
comarca. Unes xifres que coincideixen amb altres
estudis (Recio i Torns, 2012) que manifesten que
són contractes que cobreixen de manera majoritària dones, fet que augmenta la bretxa de gènere.
L’anàlisi de la realitat laboral de la comarca presenta que les activitats predominants en nombre
de persones aﬁliades a la Seguretat Social es
concentren en el comerç en gros i a la menuda
(28,09%), en la indústria manufacturera (16%) i en
activitats administratives i auxiliars (9%), tots els
valors superiors a la província de València i a la
Comunitat Valenciana. No obstant això, altres activitats se situen per davall dels llindars provincials
i autonòmics: per exemple en les activitats sanitàries i de serveis socials (3,81%), amb cinc punts
percentuals per davall de les altres unitats territorials esmentades, o la poca presència en termes
relatius del sector del transport i emmagatzematge (4,15% ). No obstant això, el sector amb més
pes relatiu a la comarca és el sector serveis, amb
vora el 80% de persones treballant-hi, seguit pel
sector secundari, amb un 16%, un sector que s’ha
mantingut en nivells en els darrers anys (taula 3
annex).
És necessari introduir la qüestió de gènere en
l’àmbit de l’ocupació. Així podem observar algunes
de les realitats a les quals s’enfronten les dones:
una primera conclusió és que el percentatge de
dones treballadores aﬁliades al règim general de
la Seguretat Social és huit punts percentuals inferior al dels homes. Durant la crisi va augmentar

la taxa d’activitat de les dones, des de l’any 2014
ﬁns a l’actualitat s’ha acusat un descens del pes
relatiu de les dones (a més del ja apuntat quant a
la temporalitat i la parcialitat), la qual cosa evidencia una desigualtat clara associada al gènere en el
mercat laboral.
Motiu pel qual és necessari abordar les causes
que afecten de manera negativa la incorporació,
presència o manteniment de la dona en el mercat
de treball o acostar-se a les causes per les quals
hi ha una major assumpció per part de les dones
de les tasques incardinades en el treball domèstic
i de les cures, un treball invisibilitzat i amb poca
valoració social, tot i que és un pilar fonamental
per al desenvolupament del treball productiu o
mercantil (Carrasco, Borderías i Torns, 2011; Martín Palomo, 2016; Muñoz i Pitxer, 2016).
D’altra banda, encara que el teletreball i la ﬂexibilitat laboral es pogueren observar en un inici com
una mesura que permetria la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal, ha sigut més evident
si pot ser a partir del conﬁnament quan s’ha visibilitzat amb claredat la bretxa que hi ha en el
repartiment de faenes entre tots dos sexes. Així, a
la precarietat laboral s’ha unit una major càrrega
de les faenes de casa (la qual cosa deriva en unes
prestacions per desocupació més minses o una
bretxa en el sistema de pensions). En conjunt, una
panòplia de característiques que demostren que
la posició de la dona en el mercat de treball (i en
les condicions vitals) es presenta en clar desavantatge a la dels homes.
Amb el decret de l’estat d’alarma i amb el conﬁnament, les activitats econòmiques i productives
van quedar paralitzades, a excepció dels serveis
considerats com a essencials. Tenint en compte la
situació, les autoritats governatives i legislatives
van haver d’adoptar diferents tipus de mesures
tendents a suavitzar les conseqüències negatives
que s’aveïnaven (Beltrán, 2020; Falguera, 2020).
Una de les mesures va ser posar en marxa mesures agilitzadores dels expedients de regulació
temporal d’ocupació (ERTO). Un mecanisme jurídic
que ha evitat el tancament de moltes empreses i
el manteniment de les relacions laborals, atesa la
suspensió. Però la duració del mecanisme ha sigut generador d’incerteses, tant per a ocupadors
com per al personal treballador. Així que, si bé els
ERTO tenien una duració ajustada al temps de duració de l’estat d’alarma, s’ha ampliat en diverses
ocasions, i queden aprovats ﬁns a ﬁnals de setembre, fet que concedeix certitud i seguretat jurídica
als ocupadors.

Per a la comarca de l’Horta Nord, en data de 17
de juny del 2020, hi ha aprovats un total de 3.242
ERTO (85% declarats com a força major), que afecten més de 3.000 empreses i vora 25.000 treballadors i treballadores (taula 4 annex). Les empreses
acollides al mecanisme són les del sector del comerç en gros i a la menuda (22,36%), l’hostaleria
(21,04%), la indústria manufacturera (11,69%)
o la construcció (7,06%) (taula 5 annex). Quant a
les persones treballadores, lidera el sector de la
indústria manufacturera amb una mica més del
26%, seguit pel comerç en gros i a la menuda
(21,02%) o l’hostaleria (15,35%) (taula 6 annex).
Des d’un pla més ampli, en clau estatal i europea,
encara que en pràcticament tots els estats s’han
disposat mesures per a pal·liar l’impacte de la
pandèmia, s’ha assenyalat Espanya com el país
europeu que més ocupació va destruir en els dos
primers trimestres del 2020. Segons l’Eurostat,
al maig del 2020 Espanya era el segon país amb
una taxa de desocupació més alta després de Grècia, amb un 15,4% i un 17%, respectivament. En
termes evolutius, la mitjana de la UE27 de creixement de la desocupació entre gener i juliol se
situa en el 0,60%, mentre que l’espanyola és d’un
2%. A la major desocupació estructural que presenta Espanya, s’han unit les conseqüències derivades de la COVID-19 (taula 7 annex).
1.2. Sectors productius: indústria i comerç
Aproximadament el 80% del pes relatiu a la comarca, quant al nombre d’empreses, prové del
sector terciari (taula 8 annex). S’ha de subratllar
que un dels motors principals de la recuperació
econòmica a la Comunitat Valenciana ha provingut
dels serveis tradicionals lligats amb el comerç, el
transport i l’hostaleria. I el comerç, dins de l’àrea
metropolitana de València, suposa un pes relatiu
molt destacable en la nostra economia. En el seu
moment es va aprovar el Pla d’Acció Territorial
Aplicat a la Distribució Comercial (PATECO), que
aplicava una perspectiva integral i territorial a la
planiﬁcació i ordenació de l’activitat comercial.
Un pla que descriu un model valencià de comerç
que reuneix diferents característiques, on cobra
una dimensió especial el centre urbà i les àrees
metropolitanes. No obstant això, en els darrers
anys, i més amb l’escenari conﬁgurat en l’actualitat amb la crisi del virus SARS-CoV-2, ha irromput
l’economia digital i la necessitat d’aprofundir en
el desenvolupament i impuls d’Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació (d’ara
en avant TIC) per a millorar les comunicacions i
l’intercanvi comercial.
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El comerç de proximitat afronta un escenari en el
qual la competència de les grans corporacions del
comerç en línia se suma a la de les grans superfícies comercials i a l’inﬂux de la ciutat de València
com a focus d’atracció comercial. L’Estudi socioeconòmic de l’Horta Nord (Pactem Nord, 2005) ja
assenyalava els reptes plantejats per les superfícies comercials i l’atracció del cap i casal.
Tot això suposa un repte de gran importància,
un repte de transformació digital, però amb gran
capacitat transformadora sobre l’activitat comercial. Així, són diversos els plans impulsats des
de nivells estatals i comunitaris per a promoure
el comerç electrònic, i que donen compte que se
situa com una de les àrees estratègiques on incidir. Així, les economies que més avancen en la
digitalització de les empreses estaran més ben
posicionades en el mercat global. Però no sols a
escala global s’hi ha de conferir importància, sinó
que l’actualitat mostra que el comerç de proximitat és una realitat, i que el pla glocal s’ha de tindre en consideració. Així, un dels desaﬁaments als
quals ha de fer front el sector a la comarca és el
d’acostar el comerç al veïnat, i fer-ho no només
de manera tradicional, sinó apostar per l’impuls
de les noves tecnologies, per Internet i pel comerç
electrònic. No obstant això, és un desaﬁament que
presenta tant oportunitats com amenaces; entre
les darreres (i a totes es farà referència en l’estratègia dissenyada a l’efecte) s’ha de fer front a la
forta competència o l’exigència d’infraestructures
logístiques i canals d’emmagatzematge i distribució de mercaderies o una disposició insuﬁcient
d’actius associades a les TIC des de les quals operar i competir en mercats globals. Al costat d’això,
hem de tindre en consideració altres factors que
transcendeixen de la mera activitat econòmica
que es fa en el marc del comerç de proximitat. El
paper dels agents que duen a terme la dita activitat econòmica és nuclear en el desenvolupament
dels nostres municipis i ciutats, en concentrar elements de vertebració, de generació d’oportunitats
i de sostenibilitat que han de transcendir d’una
mera lectura econòmica o de consum impersonal.
El sector industrial a la comarca de l’Horta Nord
es revela com un sector d’importància estratègica.
En el territori valencià destaquen els tradicionals
districtes industrials de sectors com el calçat, la
ceràmica, el joguet o altres. Mentrimentres, per al
cas de l’Horta Nord, s’ha d’observar la realitat des
d’una perspectiva metropolitana, caracteritzada
per una estructura industrial diversiﬁcada, on no
hi ha un sector hegemònic del qual depenga la dinàmica econòmica de tot el territori (Estudi socio338

econòmic de la comarca de l’Horta Nord, 2005). Un
tipus d’estructura industrial que es veu beneﬁciada per les dinàmiques i les lògiques pròpies de les
grans àrees urbanes, entre les quals, costos més
baixos o un aproﬁtament més bo de la mà d’obra
qualiﬁcada, o altres externalitats positives com
ara un ús més bo dels recursos tecnològics, una
millor accessibilitat o la concentració d’activitats
innovadores. En el sentit dit, l’aproﬁtament dels
beneﬁcis que suposa la «fertilització creuada»,
pròpia de la nostra comarca, ha de ser un element
que s’ha de considerar en les nostres estratègies.
Tot i la diversitat, hi ha algunes activitats que deﬁneixen cert patró d’especialització de la indústria comarcal que predominen a la comarca, destaquen especialment el sector metall-mecànic
i l’alimentari. Es caracteritzen per estar formats
per un entramat d’empreses de grandària relativament reduïda, amb uns nivells d’innovació amb
possibilitats de millora, així com amb mancances
en inversió en béns d’equip o maquinària. A més,
apareix en determinades indústries un dèﬁcit en
formació especialitzada per a l’acompliment de
determinats llocs de treball. Amb tot, la diversitat
sectorial s’ha d’observar com una oportunitat per
a introduir millores en innovació, tant en maquinària com en processos i productes. És, per tant,
un factor de rellevància apostar per la innovació
en el sector industrial, tenint en compte que els
beneﬁcis o spillovers (vessaments) que es generen són de magnitud considerable, i que poden ser
proﬁtosos per a la millora de la nostra indústria,
i, en suma, per al teixit productiu de la comarca.
1.3. Formació professional
El nivell educacional és un aspecte bàsic en un territori per l’impacte que té en el desenvolupament
econòmic i empresarial, en el social i laboral, així
com en el polític i cultural. Per tant, educació i formació són actius que determinen les competències que té la societat. Ateses les característiques
del nostre sistema productiu, es requereix prestar
l’atenció deguda a l’aspecte formatiu i és aconsellable, entre altres qüestions que seran abordades
més avant, l’adequació entre l’oferta formativa i
les necessitats del teixit productiu tenint en consideració, igualment, les trajectòries vitals i acadèmiques de les persones, aspectes ja avançats en
l’estudi: Formació professional i mercat de treball
a la comarca de l’Horta Nord (2010), elaborat per
Pactem Nord.
A l’Horta Nord, l’any 2011, més de 50.000 persones tenen únicament el nivell primari educatiu, de

les quals una mica més de 22.000 són analfabetes i sense estudis (taula 9 annex). Davant de les
dades, que mostren els nivells formatius baixos,
s’han d’afegir les diferències signiﬁcatives que
trobem segons sexe. Les titulacions de les branques d’educació, salut i serveis socials presenten
més presència femenina, i en les de ciències, informàtica, arquitectura, construcció i formacions
tècniques i industrials trobem més audiència
masculina.
A més del baix nivell formatiu i de la segmentació per gènere segons estudis, hi ha qui (entre les
persones expertes entrevistades) assenyala que
la formació no dona resposta a les necessitats de
l’entramat empresarial. Una de les causes de la
inadequació és la falta de relació que hi ha entre
tots dos ecosistemes: l’educatiu/formatiu i l’empresarial. Així mateix, hi ha un dèﬁcit de llocs tècnics que es produeix per la falta de gent titulada en
formació professional, situació que es pot deure al
fet que ha quedat relegada a un segon pla en el
debat sobre el nostre sistema educatiu (Generalitat Valenciana, 2017), i hi ha estesa la consideració
de la formació professional com una alternativa al
batxillerat per a arribar a la universitat (Pactem
Nord, 2010). Una falta de personal titulat en formació professional que s’observa especialment
en el sector industrial. Així doncs, per a cobrir la
necessitat són primordials tres aspectes: a) millorar la imatge de la indústria perquè siga un sector
atraient per a gent jove, b) que l’oferta formativa
dels centres s’actualitze, i c) feminitzar el sector.
El Consell de la Generalitat ha plantejat una línia
estratègica en formació professional, en considerar-la com una eina que ajuda a la transformació
laboral i econòmica. Sobre el tema, el document
de la Generalitat Valenciana (2010: 105) diu el que
hi ha tot seguit: «Entenem que la formació professional és una pota fonamental en la transformació
econòmica i industrial que el nostre país necessita».
Així, per a impulsar l’etapa formativa, és necessari augmentar-ne l’atractiu de manera que les
empreses en busquen els perﬁls en les seues
organitzacions, i que alhora la ciutadania valore
l’opció com una possibilitat de desenvolupament
professional real (CEDEFOP, 2010). Amb això es
combatria la desocupació juvenil i es donaria resposta als llocs de difícil cobertura que hi ha en els
llocs tècnics. En el cas de l’Horta Nord, en el curs
2019-2020 es van impartir un total de 117 titulacions, prevalent les d’Electricitat i Electrònica i Sanitat, segons dades de la Generalitat Valenciana.
Per tant, és important poder territorialitzar la for-

mació professional, com ja es va poder observar
en l’estudi de 2010 (Pactem Nord, 2010), això és,
tractar d’adequar l’oferta formativa d’un territori
a les necessitats que hi ha i augmentar la relació
entre els ecosistemes perquè no funcionen com a
ens aïllats.
1.4. Bretxa digital, teletreball i relació administració-ciutadania
La declaració de l’estat d’alarma i el conﬁnament
consegüent ha revelat alguns dèﬁcits existents, un
en matèria de bretxa digital. Una bretxa que, entesa com la diferència que hi ha entre qui disposa
de la possibilitat d’usar Internet i de l’ús que en fa,
alhora que se li agreguen els coneixements, habilitats i competències digitals, es pot haver agreujat pel conﬁnament. La informació disponible des
d’abans de la declaració de l’estat d’alarma era
que els principals factors generadors de les desigualtats eren els relatius als de caire generacional
i els socioeconòmics. Així, i quant al primer factor, s’ha d’indicar que la població amb edat més
avançada té més diﬁcultats per a l’ús de les noves
tecnologies i menys coneixements i habilitats digitals. Quant al segon, hi ha una correlació entre
menys ingressos de les unitats familiars i menys
possibilitats d’ús d’Internet i menys coneixements
i habilitats digitals (taules 10, 11, 12 i 13 annex).
És, per tant, una situació que s’ha de revertir.
Amb el conﬁnament s’ha estés el teletreball o treball a distància. Una modalitat organitzativa que
ha permés la continuïtat de l’activitat productiva
i que les famílies pogueren fer-se càrrec d’altres
membres de la unitat familiar. Per tant, han quedat
de manifest les possibilitats transformadores que
podria suposar l’aposta pel teletreball en l’àmbit
de la mobilitat laboral. Ara bé, l’impuls requereix
la reorganització i adaptació dels sistemes i processos de treball, així com l’aprenentatge de les
persones treballadores no familiaritzades amb la
dita pràctica (Peiró i Soler, 2020). Per tant, suposa
la necessitat d’una adaptació des de les diferents
parts en les relacions laborals, tant de qui dona
ocupació com de qui treballa. La possibilitat de
l’ús de la modalitat de teletreball també exigeix
que hi haja mitjans informàtics i de coneixements
o competències digitals, situació que no és homogènia, de la mateixa manera que està condicionat
a les exigències en cada una de les faenes que
vulguen adaptar-s’hi.
Així, en un primer lloc, i relacionat amb les ocupacions que presenten la possibilitat d’adaptar-se
al teletreball, destaquen les de llocs directius, les
339

ESTRATÈGIES TERRITORIALS I ESCENARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’HORTA NORD

de tècnic i professional cientíﬁc o alguns llocs de
comptable, administratiu o altres faenes d’oﬁcina. Altres ocupacions, no obstant això, no podran
quedar subjectes a la modalitat organitzativa de
teletreball, com així ho han manifestat diferents
persones entrevistades amb responsabilitat en
empreses.
En segon lloc, i respecte de l’existència de mitjans materials per a l’acompliment del treball a
distància, juga un paper rellevant l’existència de
desigualtats socials entre els diferents membres
o grups que conformen la nostra societat. Així, hi
ha una segmentació entre qui disposa de recursos
materials per a l’exercici del teletreball i qui no en
té. Igualment, trobem diferències rellevants en les
competències i habilitats digitals entre determinats grups d’edat que no tenen coneixements i habilitats digitals, i s’aprofundeixen les desigualtats
entre la població de més edat, i altres, els grups de
població més jove, que disposen de més habilitats
tecnològiques.
Quant a la relació entre l’administració i la ciutadania és un aspecte que també té importància i en
el qual val la pena parar atenció. Especialment a
partir del conﬁnament i com a conseqüència de la
bretxa digital, atés que la relació s’ha vist diﬁcultada. Així, s’ha de portar a col·lació l’administració
electrònica, entesa com «un conjunt de solucions
[…] perquè ciutadania, empreses i associacions
puguen relacionar-se amb les administracions
públiques de manera més senzilla, ràpida i eﬁcaç, reduint costos i temps» (ONTSI, 2019: 227).
A pesar de la profusió normativa i uns posicionaments relativament òptims, les diﬁcultats de
relació entre ciutadania i Administració Pública
s’han manifestat. Això també s’ha fet palés amb
l’afectació al personal (p. ex. docents) o de manera secundària a altres persones, com és el cas de
l’estudiantat.
Segons les manifestacions dels informants clau
del nostre treball de camp,1 convé indicar que han
hagut de tramitar un nombre ingent de sol·licituds
de la ciutadania; hi destaquen els tràmits relatius
als ERTO, les ajudes a treballadors autònoms o
altres prestacions o subsidis. També van notar
l’augment de l’activitat des del moment en el qual
es va decidir que les matriculacions de l’estudiantat es feren a través de vies telemàtiques, o quan
es va aprovar l’ingrés mínim vital, moment en el
1 S’ha fet un treball de camp associat als serveis que s’han prestat
en els diferents municipis consorciats per a atendre les necessitats
de la ciutadania a través de mitjans digitals ; s’han analitzat quatre
serveis municipals d’altres municipis.
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qual es va produir un al·luvió de sol·licituds. En
deﬁnitiva, tramitacions d’índole laboral i social en
les quals el paper de les administracions locals,
novament, esdevé transcendental.
Una altra problemàtica que va aﬂigir l’empleat
públic va ser que algunes administracions no
estaven preparades per a la situació i van haver
de fer, en molts casos de manera atropellada,
les modiﬁcacions oportunes per a dur a terme
les tramitacions a través de vies telemàtiques,
a més de reorganitzar els serveis d’atenció a la
ciutadania. Una solució extraordinària per causes de força major.
Per a ﬁnalitzar, s’ha d’indicar, segons les declaracions dels informants clau, que la ciutadania no
disposa, en general, ni d’informació sobre l’administració electrònica ni dels coneixements necessaris per a interactuar-hi. Més encara quan
en l’etapa de conﬁnament el nombre de sol·licituds de ﬁrmes electròniques va créixer de manera abrupta. Així, declaren que seria aconsellable
més conscienciació i processos de formació sobre
l’administració electrònica: formació sobre què és
i com funciona alhora que oferir-hi formació en
habilitats i competències digitals.
Així doncs, s’han presentat una sèrie de característiques pròpies de la comarca de l’Horta Nord,
tant del mercat laboral com dels sectors productius predominants, i d’aspectes relatius a la bretxa
digital, el teletreball i la relació entre l’administració pública i la ciutadania, inﬂuïda per la bretxa.
2. ESTRATÈGIES TERRITORIALS I ESCENARIS
PER AL DESENVOLUPAMENT
Arrepleguem ací una síntesi de les estratègies
territorials amb l’objectiu de deﬁnir un conjunt de
reptes que es poden plantejar en escenaris futurs
per al desenvolupament del territori.
Es necesario indicar que tales ámbitos de estudio
És necessari indicar que tals àmbits d’estudi deriven de les recomanacions establides en les conclusions de l’anàlisi territorial de l’Horta Nord2 i de
les reunions de treball de la secretaria tècnica (integra professionals de les entitats consorciades)
en les quals es van establir les àrees que deﬁneixen les estratègies territorials següents.
2 Entre les conclusions de l’«Anàlisi territorial de l’Horta Nord» es
va establir com a prioritari abordar estratègies en l’àmbit de la formació, de la promoció econòmica (amb incidència en sectors amb
presència en el territori) i de la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes des de la perspectiva laboral.

La idoneïtat de les línies de treball esmentades
s’ha vist avalada, a més, per les aportacions que
han fet les persones que han col·laborat en el present treball. Així, des d’un punt de vista metodològic, s’ha d’indicar que per a la conformació de les
estratègies s’han elaborat diferents instruments
que han permés passar 129 qüestionaris, fer 39
entrevistes a persones rellevants en les temàtiques abordades i tres sessions de treball de la secretaria tècnica de l’entitat (a Massamagrell el 12
de desembre del 2019, a Vinalesa el 3 de febrer
del 2020 i durant l’estat d’alarma mitjançant eines
telemàtiques el 25 de juny del 2020).
Les estratègies que presentem plantegen un
conjunt de reptes de gran interés en el marc del
desenvolupament sostenible i corresponsable del
territori, mirant, necessàriament, cap als objectius
de desenvolupament sostenible. També en l’anàlisi territorial, com ja hem apuntat, es va plantejar
un conjunt d’escenaris per al desenvolupament de
l’Horta Nord (pàgina 444), que tenim en consideració en el context de les estratègies territorials que
abordem en el present document.
Per part seua, Avalem Territori amb l’elaboració
de diferents publicacions, entre les quals destaquem «Estratègies territorials i ocupació valenciana», ja va plantejar3 un conjunt d’estratègies en
la deﬁnició de les quals la xarxa de professionals
que integren el Consorci Pactem Nord va col·laborar activament.4 En el document es deﬁneixen els
objectius i línies estratègiques per a l’ocupació en
la subàrea funcional de València-Horta (Pitxer, J.
i Gallego, J. 2017), i es plantegen un total de nou
objectius estratègics amb les línies estratègiques
corresponents. Així, per exemple, per a l’objectiu
estratègic 1 de canvi del model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment de major valor afegit,
en el context del desenvolupament local, es van
establir, entre altres, les estratègies següents:
«Impuls de les activitats industrials», «Impuls al
comerç minorista», «Foment de la igualtat d’oportunitats i de promoció professional», totes relacionades directament amb les que abordem en el
present document.
3 Per exemple, guarda una relació directa amb l’Estratègia territorial
per al desenvolupament de la igualtat en l’ocupació entre dones i
homes que analitzem en el treball les directrius efectuades explícitament en «Estratègies territorials i ocupació valenciana» d’Avalem
Territori, en arreplegar que: «...s’ha dissenyat, a més, per a combatre
la desigualtat de gènere que perjudica les condicions de les dones en
el mercat laboral, prioritzant accions dirigides a afavorir els col·lectius més desfavorits i facilitant programes d’orientació especíﬁcs».
4 Apartat: Estratègies d’ocupació a la subàrea funcional de València-Horta (València i comarques de l’Horta). «Estratègies territorials i
ocupació valenciana», pàgina 105.

2.1. Estratègia territorial per a la promoció del
teixit industrial
I. Marc i objectiu
El sector industrial és el segon en importància en
termes d’ocupació a la comarca de l’Horta Nord i
disposa de diversos avantatges en ser motor de
creixement econòmic i originar nous llocs de treball en altres sectors econòmics. Així es reﬂecteix
en els ODS on s’especiﬁca que per cada treball en
la indústria es generen 2,2 ocupacions en altres
sectors. Raó per la qual és d’una importància vital
posar el focus en el sector en el marc d’un nou
model econòmic més avançat, sòlid i respectuós
amb el medi ambient.
Arran de la crisi econòmica del 2008 és necessària la reconsideració del model econòmic, buscant
la no dependència excessiva de sectors com la
construcció o els serveis de baix valor afegit. Una
situació que es pot extrapolar a la crisi econòmica que vivim durant la redacció de les presents
línies, conseqüència de la crisi sanitària provocada pel virus SARS-CoV-2, amb la qual novament
s’ha comprovat que Espanya, per la dependència
del sector turístic, mostra una vulnerabilitat més
gran i requereix una diversiﬁcació econòmica més
considerable i un rellançament decidit del sector
secundari.
II. Línies estratègiques i reptes
Línia estratègica 1. Promoure la innovació en la
indústria comarcal
La indústria ha experimentat una evolució en
els dos últims segles, ens trobem hui en dia en
l’anomenada quarta revolució industrial. Una revolució coneguda com a I4.0, que té com a base la
digitalització, l’ús de les TIC i la creixent connexió
i interdependència entre els diferents països del
món. Una indústria que necessita una innovació
constant en el món empresarial perquè les empreses puguen continuar sent competitives. Que
sobrevisquen depén de l’adaptació al canvi, de la
capacitat d’innovació; és d’interés la transformació digital permanent. Motiu pel qual, la innovació
és un objectiu clau en el nou model productiu que
des del Consell de la Generalitat es desenvolupa
per a impulsar un model de desenvolupament
equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible. En
paraules del Consell de la Generalitat:
«la generació i difusió d’innovacions en el conjunt del teixit productiu afavorirà la moder341
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nització de la indústria tradicional, el desenvolupament de nous sectors intensius en
coneixement i la major presència d’activitats
terciàries avançades» (Generalitat Valenciana,
2016: 10).
L’estratègia també dona resposta a l’ODS número
9 sobre indústria, innovació i infraestructures: «la
industrialització inclusiva i sostenible, junt amb la
innovació i la infraestructura, poden donar curs a
les forces econòmiques dinàmiques i competitives que generen l’ocupació i els ingressos».
El Pla Estratègic de la Indústria Valenciana 20182023 (2017) també planteja la necessitat d’impulsar la innovació en la indústria de la Comunitat Valenciana. La comarca de l’Horta Nord no se
n’escapa de la necessitat, en termes generals.
Per això és clau incrementar i potenciar la inversió en innovació, mitjançant reunions i la formació
d’aliances interempresarials, de les quals parlarem en la tercera línia estratègica. Així mateix,
el Consell de la Generalitat en Alcem-nos. Acord
Social (2020) planteja l’impuls de la intel·ligència
artiﬁcial amb la ﬁnalitat d’aconseguir la transformació digital en els sectors productius. La pandèmia ha deixat veure el llast que tenen les empreses amb un baix nivell de digitalització i, per tant,
és necessari insistir i potenciar la transformació
digital en l’aplicació de processos per a revertir
la situació. Per a aconseguir-ho, la Generalitat Valenciana (2020) proposa programes que impulsen
la digitalització en la indústria manufacturera com
el programa Hub Manuval.
També és important la funció de l’ecosistema innovador que hi ha a la comarca integrat per diferents entitats: instituts tecnològics, diverses
universitats, associacions empresarials, etc. Un
ecosistema que ha de disposar dels recursos suﬁcients per a dur a terme un esforç de vigilància
tecnològica, amb la ﬁnalitat de detectar oportunitats i identiﬁcar noves tecnologies. Una actuació
amb impacte directe en les empreses és el desenvolupament de campanyes de sensibilització per
a presentar les oportunitats que ens ofereixen les
eines tecnològiques.
D’altra banda, pareix peremptòria la necessitat de
potenciar l’economia circular per a desenvolupar
una indústria basada en el reciclatge i la reutilització per a sostindre la vida humana en un planeta amb els limites superats (Herrero, I. 2018).
D’acord amb els objectius de l’Estratègia d’econo342

mia circular per a l’any 2030 del Govern d’Espanya, es planteja reduir l’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle, millorar l’eﬁciència en l’ús de l’aigua,
incrementar la reutilització i reduir la generació
de residus. Per a aconseguir-ho, és important
identiﬁcar i deﬁnir els residus utilitzats per a gestionar-los i classiﬁcar-los més bé.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 1.1. Incentivar la inversió destinada a
R+D+I motivant la creació de departaments
especialitzats.
Repte 1.2. Difondre les oportunitats que ofereixen les eines tecnològiques.
Repte 1.3. Fomentar la col·laboració amb els
centres implicats en la innovació (universitats,
parcs cientíﬁcs, etc.).
Repte 1.4. Potenciar la transformació digital
en la indústria del sector (intel·ligència artiﬁcial, ciberseguretat, comunicació segura, infraestructures de dades, blockchain, etc.).
Repte 1.5. Potenciar la indústria circular i
l’aproﬁtament dels recursos des de models
locals de cooperació estratègica (línia estratègica 3).
Repte 1.6. Potenciar l’acostament al sistema
educatiu amb atenció a la formació professional.
Línia estratègica 2. Fomentar la cooperació entre empreses tractores i pimes locals
Línia que va en la direcció de les estratègies que
planteja la Generalitat Valenciana (2016) sobre la
divulgació i extensió dels patrons de bones pràctiques com a manera de millorar la competitivitat
i el creixement empresarial. És rellevant impulsar
la creació d’una xarxa relacional i de cooperació
interempresarial, ja que les xicotetes empreses
poden presentar més diﬁcultat en l’accés a idees,
eines i xarxes que en possibiliten el creixement.
Un repte que té relació amb l’ODS 9, la meta 3 del
qual fa referència a la necessitat d’augmentar
l’accés de les xicotetes indústries, i d’altres empreses, als serveis ﬁnancers i la integració en les
cadenes de valor i de mercats.
Un dels desavantatges del nostre ecosistema empresarial és la tendència predominant de treballar

en solitari, per la qual cosa es troben amb més
problemes a l’hora de superar obstacles, alhora
que en diﬁculta el creixement i l’augment de la
competitivitat, i, per tant, no generen noves fonts
de renda i ocupació. Paral·lelament, troben més
diﬁcultats a l’hora de beneﬁciar-se de la innovació
per col·laboració.
Una valoració de les xarxes empresarials del territori que manifesta un actor estratègic que declara el següent:
“[És] roín. A Espanya no compartim informació. Quan no comparteixes informació, en el
cas que parlem, el que fa és que eres menys
competitiu. [...] s’hauria de compartir d’informació per a ser competitiu, perquè així t’equivoques menys i inverteixes d’una manera més
racional i amb menys errors» (Empresa del
sector de la indústria)
Una manera de potenciar les relacions és mitjançant consorcis de col·laboració entre empreses
tractores i pimes locals. La idea ﬁnal és que les
xicotetes empreses entren en xarxes de col·laboració i que puguen aprendre, créixer i actualitzar-se i, així, es trenque amb un dels trets que
arrossega l’empresa industrial de la comarca: la
grandària empresarial xicoteta.
Per a desenvolupar l’estratègia, es considera primordial identiﬁcar les empreses tractores així
com les possibles accions que poden fer-se. Raó
per la qual, una primera línia d’actuació pot anar
encaminada a ajudar les organitzacions i motivar-les perquè es convertisquen en el model a
seguir; punt en el qual el Consell de la Generalitat
planteja, en Alcem-nos. Acord Social (2020), fer
costat a les empreses tractores mitjançant iniciatives com corporate venture.5
Així també es treballaria sobre la primera acció,
en incrementar el nivell d’innovació de les pimes.
L’entrada de les pimes a la innovació és un procés
difícil, però una vegada dins, acaben veient-ne les
virtuts i acaben aplicant més activitats noves en el
seu acompliment. Una situació que, denominada
el cicle de la innovació, la va manifestar una de les
persones informants:
«Comencen fent un curs, a partir d’ahí comencen a fer una certiﬁcació de producte o un
5 El corporate venturing és una forma d’emprenedoria corporativa
que les empreses duen a terme per a dinamitzar els seus processos
d’innovació mitjançant la col·laboració d’emprenedors i empreses
emergents.

test de laboratori, i a poc a poc es van..., van
integrant la R+D+I, acaben sent més productius i acaben fent..., duent a terme la màxima
col·laboració amb centres tecnològics» (representant de la xarxa d’instituts tecnològics de la
Comunitat Valenciana –REDIT)
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 2.1. Impulsar una xarxa de relacions entre empreses del mateix sector.
Repte 2.2. Incrementar l’accés de les xicotetes
empreses a la innovació i a la cadena de valor.
Repte 2.3. Potenciar la grandària de les empreses de la comarca.
Línia estratègica 3. Impulsar la col·laboració intrasectorial i intersectorial i de caràcter estratègic
L’estratègia està relacionada amb la segona línia
d’actuació de l’Estratègia indústria connectada
4.0 que planteja el Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme. La ﬁnalitat és garantir el coneixement
i el desenvolupament de competències de la I4.0
impulsant la creació d’entorns i eines de col·laboració. De la mateixa manera, respon a l’ODS 9,
especíﬁcament a les metes 9.4 i 9.5, que donen
suport a la necessitat d’utilitzar amb més eﬁciència els recursos i millorar la capacitat tecnològica
dels sectors industrials.
Creiem peremptori potenciar la cooperació intrasectorial i intersectorial en la indústria tenint en
compte la diversitat de subsectors a la comarca
i les virtuts que té. Així mateix, resulta necessari impulsar la col·laboració estratègica, implicant
els centres d’investigació i altres entitats amb la
ﬁnalitat de promoure el desenvolupament de la
indústria 4.0. Això possibilita que les empreses
coneguen les potencialitats de la tecnologia de la
mà d’experts i que els experts perceben les diferents problemàtiques a què s’enfronten les organitzacions.
Els intercanvis interempresarials tenen diversos
avantatges entre els quals destaquen l’estímul
dels processos de competència de la mà d’obra,
l’adaptació tecnològica i la difusió d’innovacions.
En un entorn de globalització i de competència
com el que tenim, la capacitat de cada empresa de
manera individual és menor. Això és conseqüència
de l’escassa competència que disposa per a acce343
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dir a la informació i a poder avaluar les relacions de producció que l’afecten. Punt en el qual
el Consell de la Generalitat ha plantejat en la
Mesa de Diàleg Social (Generalitat Valenciana,
2020) l’Observatori Diagnosi Sectors Industrials (MASDE) com a mecanisme de cooperació
a la recerca que les empreses amb dificultats
derivades de la crisi sanitària troben una recuperació econòmica més sostenible i adequada
al seu entorn.
La pretensió és que el teixit industrial diversiﬁcat
tinga certa cohesió i que siga més adaptatiu i resilient als canvis que es poden produir en el sistema
productiu. Per això, s’ha de potenciar la cooperació entre empreses i agents que treballen en sectors relacionats o complementaris, i fomentar així
les cadenes de valor en el territori. Paral·lelament,
es podrien completar cadenes de valor que ﬁns al
moment no han sigut satisfetes, generant noves
oportunitats de negoci.
Una cooperació que té com a base la creació
d’una xarxa, formal i/o informal, dels sectors industrials i de diferents organismes presents en
la zona amb la ﬁnalitat que actuen de manera
integrada, de manera que es puguen idear i desenvolupar solucions i innovacions disruptives
de manera més ràpida i eﬁcient. Així mateix, es
relacionen les empreses tradicionals amb les
empreses emergents, estimulant la «fertilització
creuada». El terme dit fa referència a les millores
en la producció que s’obtenen en una empresa
per la informació i el coneixement que s’adquireix d’unes altres:
«cal combinar tot el tema d’empreses emergents amb les innovacions en els sectors tradicionals. [...] cal aconseguir modernitzar els
sectors més tradicionals. I diguem-ho, estimular la fertilització creuada entre els sectors
tradicionals i els nous. Les noves tecnologies
són fonamentals per a aconseguir-ho.» (docent del departament d’Economia Aplicada de
la Universitat de València)
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 3.1. Crear eines formals i informals de
col·laboració interempresarial.
Repte 3.2. Incrementar les relacions entre
l’ecosistema innovador present a la comarca
i la indústria.
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Repte 3.3. Impulsar la participació de les empreses en l’Observatori Diagnosi Sectors Industrials (MASDE).
Línia estratègica 4. Potenciar la presència del
sector industrial en la població jove
El sector industrial presenta més estabilitat, més
poca estacionalitat, horaris laborals més bons,
etc., que altres sectors. Així doncs, el foment del
sector donaria resposta a l’ODS 8: Treball decent
i creixement econòmic. El foment de l’ocupabilitat
en el sector és clau i per això és necessari dur
a terme actuacions de sensibilització i treballar
competències dels diferents perﬁls professionals
industrials. L’estratègia està relacionada amb la
primera línia d’actuació de l’estratègia d’indústria
connectada 4.0 que planteja el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a garantir el coneixement i el desenvolupament de competències
d’I4.0. S’hi exposa que comptar amb professionals
formats en digitalització és indispensable per a
poder dur-ne a terme una implementació efectiva.
L’origen del distanciament entre la indústria i la
gent jove es pot deure a la invisibilitat del sector
o la imatge antiquada que té la dita cohort d’edat
en relació al treball que desenvolupen, en considerar-se repetitiu, mecànic o avorrit. El sector
industrial no és un sector pròxim al no situar-se
geogràﬁcament en l’espai urbà, tret important si
tenim en compte que la presa de decisió que es fa
a l’hora de triar el camí professional es basa més
en allò conegut i pròxim.
Alhora, els llocs que més demanda el sector corresponen a perﬁls tècnics, perﬁls que s’han de
cobrir amb persones titulades de formació professional. Per la qual cosa, a la realitat dita s’ha
de sumar que la formació professional també
ha patit una infravaloració, i s’ha considerat en
moltes ocasions una alternativa per a accedir a
etapes educatives superiors en lloc de valorar-se
com una via per a accedir al mercat laboral (Gálvez, 2019).
Per a atraure la població jove al sector industrial
és necessari, per tant, millorar-ne la imatge, de
manera que es convertisca en una oportunitat laboral per a la gent jove.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 4.1. Promoure el sector industrial entre
la població jove.

Repte 4.2. Ajustar la imatge del treball industrial a la realitat.
Repte 4.3. Promoure les relacions de l’entramat industrial amb els centres de formació
professional.
III. Conclusions
Estem davant d’un sector clau en el desenvolupament d’una economia més robusta i sostenible
que requereix la innovació per a continuar avançant. La implantació de la I4.0 exigeix més col·laboració, tant intrasectorial com intersectorial. A
més, hem de disposar de professionals amb la
formació suﬁcient per a adaptar-nos als canvis i
que estiguen disposats a rebre formació contínua
que els permeta adaptar-se a les noves tecnologies.
Les crisis recents evidencien la necessitat de
destinar recursos al sector industrial. No s’ha de
passar per alt l’efecte multiplicador de la industrialització en la resta de sectors. Per això, cada
inversió que es destine al sector serà garantia de
futur, tenint en compte, a més, que la polarització
econòmica associada al sector serveis necessita
un canvi de rumb, com ha posat de manifest la crisi sanitària, que derive en un protagonisme més
gran del sector industrial.
2.2. Estratègia territorial per a l’impuls del comerç de proximitat i dels mercats locals
I. Marc i objectiu
El foment del comerç de proximitat és beneﬁciós
per a l’economia local, perquè suposa un impuls
per a productors i comerços locals que reforça la
seua posició davant de les grans superfícies, i de
comerç electrònic. També ho és per a qui consumeix, que obté els productes i serveis necessaris
en l’entorn, estalviant en costos de desplaçament,
en temps, i obtenint un tracte més personalitzat.
Finalment, el comerç de proximitat presenta avantatges pel que fa a la sostenibilitat, per la reducció
dels desplaçaments del consumidor a què hem fet
referència i per la més poca distància entre el lloc
d’elaboració dels productes i el punt de venda.
Segons el Pla d’acció per a la transformació del
model econòmic valencià 2027 (IVIE, 2018), els
serveis tradicionals lligats al comerç, el transport
i l’hostaleria, han funcionat en els darrers anys
com un dels motors principals de la recuperació
econòmica en la Comunitat Valenciana. Una carac-

terística que la diferencia d’Europa, on els serveis
avançats han ocupat la posició d’avantguarda en
la recuperació del creixement econòmic i la modiﬁcació de l’estructura productiva. Des de la crisi
del 2008, el comerç i l’hostaleria s’han mantingut
com els subsectors més importants a la Unió Europea, a Espanya i a la Comunitat Valenciana, però
mentre que a Europa han anat perdent pes, a Espanya i a la Comunitat Valenciana continua creixent la importància que tenen en l’economia.
El pes del subsector comercial sobre l’ocupació
total del sector de serveis de mercat és molt important a l’Horta Nord: la suma del comerç en gros,
el comerç a la menuda i l’hostaleria representa el
23,39% de les empreses de la comarca (2.428 en
total), aglutina 42.605 persones treballant-hi, és a
dir, el 33,04% de les persones que treballen (taula
14 i 15 annex).
El sector comercial afronta els reptes plantejats
per la intensiﬁcació i l’expansió de l’economia digital. L’adaptació a l’entorn comporta noves amenaces, però també oportunitats per als comerços
que implementen estratègies de digitalització. A
més, el comerç de proximitat té algunes potencialitats singulars pel que fa a la sostenibilitat mediambiental, els inﬂuxos positius sobre l’economia
local i sobre la qualitat de vida de la població.
Per als informants clau, la crisi provocada pel virus
SARS-CoV-2 ha posat de manifest que el comerç
ha de desenvolupar el vessant en línia, i ha donat
lloc a la concentració de l’atenció de les associacions de comerciants sobre la qüestió, davant la
impossibilitat de dur a terme un altre tipus d’accions de promoció del comerç. No obstant això, en el
procés s’ha de tindre en compte la bretxa digital,
per a no provocar l’augment de les desigualtats
per als col·lectius amb més diﬁcultats d’accés als
recursos digitals.
Plantegem les línies estratègiques següents que
tenen com a objecte desenvolupar iniciatives que
permeten al comerç de proximitat diferenciar el
servei que donen, obrir nous mercats i afegir valor
a la seua activitat. Unes estratègies que han sigut
plantejades en coherència amb els ODS, les estratègies territorials i d’ocupació valenciana (Avalem
Territori, 2019) i el Document d’Elx.
II. Línies estratègiques i reptes
Línia estratègica 1. Fomentar l’associacionisme
comercial
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D’acord amb les línies estratègiques que deﬁneixen les Estratègies Territorials i d’Ocupació
Valenciana (Generalitat Valenciana, 2019) per a
la subàrea funcional de València-Horta, arrepleguem l’impuls de l’associacionisme en l’àmbit
del comerç minorista o de proximitat com una de
les qüestions estratègiques que requereixen més
atenció.
A l’Horta Nord, les associacions de comerciants
són el mitjà fonamental d’organització dels comerciants a l’hora d’abordar els reptes del sector, mobilitzant-se per a promoure la digitalització
dels comerços, treballant amb les institucions locals, analitzant les necessitats sectorials i oferint
formació a associats a través de diferents instruments i recursos (Unió Gremial, Confecomerç,
Cambra de Comerç i Facenord –Federació d’associacions de comerç i empresa de l’Horta Nord).
Es fa necessari, per tant, la labor de foment de la
seua activitat i d’enfortiment de la seua posició en
el model econòmic de l’Horta Nord. A més, és previsible que la crisi comporte nous reptes per als
comerciants, a la superació dels quals contribuirà
positivament la capacitat que tenen d’associar-se
i abordar els problemes comuns.
La identiﬁcació de les oportunitats del comerç de
proximitat i del paper que podien tindre les associacions en el seu desenvolupament no és nova:
«El xicotet comerç minorista de l’Horta Nord, per
la proximitat i el caràcter especialitzat, disposa
d’oportunitats de consolidació i creixement si té la
capacitat de dur a terme els canvis necessaris per
a dotar de més qualitat l’oferta i adaptar-se més
bé als canvis que han experimentat els consumidors, procés en el qual l’associacionisme empresarial pot jugar un paper rellevant.» (Pactem
Nord, 2005: 333)
Potenciar el treball de les associacions comercials passa per desenvolupar accions dirigides a
animar que hi participen els comerciants en dos
aspectes diferents: encoratjar els comerços a associar-se a l’associació local i estimular la coparticipació dels comerços en el si de les associacions,
donant lloc a una presa de consciència col·lectiva,
de l’existència d’un projecte comú. Entenem la cooperació empresarial com una eina de desenvolupament potencial per al sector comercial.
Fomentar el treball conjunt d’associacions i institucions públiques és una estratègia que contribueix a l’ODS 11.3 sobre ciutats i comunitats soste346

nibles, pel que fa a augmentar la capacitat per a
la planiﬁcació i la gestió participativa, integrada i
sostenible dels assentaments humans.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 2.1: Promoure l’augment de comerços
adherits a les associacions comercials locals
mitjançant programes estables (accions de
sensibilització i mesures especíﬁques de suport)
Repte 2.2: Generar una major participació interna dels comerços associats en l’activitat de
la seua associació.
Repte 2.3: Millorar l’acció coordinada, la coparticipació entre les associacions comercials
i les administracions públiques i la cooperació
sectorial de caràcter estratègic.
Línia estratègica 2. Impulsar l’aplicació de les
noves tecnologies en el sector del comerç de
proximitat. Adaptar el comerç local a l’economia
digital
La irrupció de l’economia digital ha donat lloc a
l’elaboració, per part de les administracions, de
plans que procuren adaptar el comerç al nou escenari digital. Per això, l’Agenda digital per a Espanya (Ministeri d’Energia, Indústria i Turisme, 2013),
que trasllada els objectius de l’Agenda digital per
a Europa a l’Estat espanyol, inclou l’impuls del comerç electrònic com un dels objectius principals.
Es considera el comerç electrònic com una de les
àrees estratègiques més importants per a l’economia europea, perquè en el futur, gran part del
comerç es farà a través d’internet, de manera que
les economies que avancen més en la digitalització de les empreses estaran més ben posicionades en el mercat global (Ministeri d’Energia, Indústria i Turisme, 2013).
La digitalització del comerç de proximitat és una
qüestió que inclouen les estratègies territorials
i d’ocupació valenciana (Generalitat Valenciana,
2019) per a la subàrea funcional de València-Horta, que incorporen una línia per al desenvolupament de canals propis de venda en línia. A més,
pel que fa al repartiment a domicili, els comerços
de proximitat ofereixen la reducció de les distàncies de transport entre el punt de venda i la clientela, i això implica que l’aposta pel comerç pròxim
presenta potencialitats per a un model econòmic

més sostenible en termes mediambientals, un
dels reptes principals per a la societat valenciana inclosos en el Document d’Elx. Això també pot
contribuir a reduir l’impacte ambiental negatiu
per càpita de les ciutats, especialment quant a la
qualitat de l’aire, d’acord amb l’ODS 11.6 relatiu a
les ciutats i comunitats sostenibles.
Per part seua, la Generalitat Valenciana ha llançat una sèrie de programes que aposten per la
digitalització del comerç i la millora de la inversió en equipament dels establiments comercials:
Avalem comerç i Avalem comerç rural. Un altre
exemple clar de l’aposta des de l’administració autonòmica és posar en marxa «AﬁcWeb Centre Comercial Virtual», així com «AﬁcWeb Comerciants,
professionals i empreses», eina que permet fer-se
una xicoteta web als comerciants. En Alcem-nos.
Acord Social (2020) es planteja continuar apostant pels programes dits, proporcionant-los continuïtat. Així mateix, també es planteja dotar de
continuïtat el Pla de digitalització de la Comunitat
Valenciana 2018-2021, per a la formació en matèria de digitalització i creació de plataformes de
venda digital.
La digitalització ofereix noves oportunitats als
comerços: multiplica les oportunitats per a la publicitat, així com les vies de comunicació amb les
persones consumidores. L’economia digital no implica únicament l’obertura de comerços digitals,
sinó també l’adaptació dels processos comercials
a l’entorn digital (Mesenbourg, 2001). Les pàgines
web i les xarxes socials es converteixen en espais
a través dels quals es pot atraure i ﬁdelitzar el
consumidor. Són espais comunicatius multidireccionals entre comerciants i consumidors que poden retroalimentar un procés de millora continuada que aporte informació per a millorar la cadena
de valor dels negocis.
D’altra banda, l’obertura de canals de comerç en
línia en els comerços de proximitat pot ampliar-ne
el mercat més enllà del municipi en el qual es localitza l’activitat i l’entorn més pròxim, donant lloc
a una via alternativa als ingressos generats pels
locals físics. A més, pot aportar avantatges competitius fonamentals en el moment actual marcat
per la crisi del virus SARS-CoV-2, en el qual els comerços considerats no essencials, amb presència
en internet, han tingut la possibilitat de mantindre
l’activitat.
També l’activitat comercial demana elements d’innovació constants, més encara entre els que guarden una relació directa amb el comerç electrònic.

Així, desplegar iniciatives conjuntes que permeten
el llançament de plataformes locals agrupades
podria ser un element de gran valor afegit a la comercialització de productes i serveis del comerç
de proximitat, si bé, és necessari tindre en consideració els diferents ritmes tecnològics, nivells de
qualiﬁcació tecnològica i disposició de recursos i
l’heterogeneïtat sectorial present en els comerços
de proximitat, elements que, en qualsevol cas, requeririen iniciatives especíﬁques públiques-privades que permeteren el desenvolupament del comerç en línia, un camí ineludible en el curt termini
per a la subsistència del sector.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 2.1. Promoure la posada en marxa de
centres comercials virtuals, plataformes digitals de centralització de compra-venda del
comerç local.
Repte 2.2. Potenciar la presència dels comerços de proximitat de l’Horta Nord en els mitjans de comunicació digitals amb estratègies
sòlides.
Repte 2.3. Incrementar els canals de venda en
línia entre els comerços de proximitat locals.
Repte 2.4. Intensiﬁcar iniciatives de R+D+I que
permeten el desenvolupament d’accions públiques-privades orientades al comerç electrònic.
Repte 2.5. Desenvolupar la formació contínua.
Línia estratègica 3. Revitalitzar els mercats municipals
Els mercats municipals han presentat en els darrers anys una reducció important de l’activitat davant d’una pèrdua constant de clients; les causes
són variades: nous formats comercials, pèrdua de
competitivitat, canvis en els hàbits de consum i diﬁcultats de conciliació horària, etc.
No obstant això, l’esforç per revitalitzar els espais
comercials ha d’atendre’n la rellevància en la conﬁguració de les nostres ciutats en allò urbà-territorial, social i cultural. Per això, mereixen una
atenció especíﬁca que permeta enfortir el paper
tant en allò econòmic com en allò associat a la
consecució d’un model de ciutat sostenible i amb
senyes d’identitat pròpia.
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Les diﬁcultats actuals que presenten els mercats
municipals són múltiples i requereixen mesures
integrals que han de tindre en consideració les
peculiaritats de cadascun. En general, no tenen
una imatge corporativa atractiva i tenen escassa
presència en els mitjans, un dèbil relleu generacional, un accés deﬁcient a les noves tecnologies
de la informació i la comunicació dels comerços
instal·lats en els mercats. La millora de la imatge
dels mercats municipals ha de comptar amb dos
orientacions diferenciades: buscar captar i ﬁdelitzar clientela i atraure nous comerciants a les instal·lacions.
Els mercats es poden potenciar mitjançant l’aproximació a models ja existents de mercats reconvertits en espais polivalents on la compra, el
component lúdic i el relacional es conjuguen. La
integració en els espais d’hostaleria, de tasts de
productes o d’activitats socials i culturals pot contribuir a ampliar el ventall de clientela i d’usos. En
la mateixa línia hi ha la possibilitat d’incloure en
alguna de les parades vacants dels mercats, activitats socials, entitats de nova economia, serveis
institucionals, activitats econòmiques tractores,
etc., per a maximitzar-ne la funció social i proporcionar elements atractius. A escala logística,
la presència de diversos comerços en un mateix
espai pot ser una oportunitat per a implantar estratègies conjuntes de comerç en línia i de distribució de productes a domicili. Unes mesures que
poden millorar l’eﬁciència i reduir la inversió necessària perquè els comerços puguen oferir els
productes en el comerç digital i entregar-los a domicili. A més, cal consolidar el paper dels mercats
com a referents en la distribució d’aliment fresc
de la màxima qualitat i convertir-los en referència comercial per a les noves tendències i hàbits
d’alimentació saludable i de consum responsable.
D’altra banda, hem de tindre en compte la població amb diﬁcultat d’accés als recursos digitals
(persones d’edat avançada i unitats familiars amb
més pocs recursos econòmics). Per això les vies
tradicionals s’han de tindre en compte perquè,
com hem plantejat permeten més cohesió social,
ofereixen formats de compra a l’ús sense necessitat d’accés a les tecnologies i permeten desenvolupar la revitalització dels eixos comercials.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 3.1. Modernització de mercats municipals des de la conjugació d’aspectes identitaris i d’elements associats al canvi tecnològic.
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Repte 3.2. Estimular la reconversió dels mercats municipals en espais polivalents que conjuguen la compra, allò lúdic i allò relacional,
aprofundint en la funció social dels espais.
Repte 3.3. Impulsar la imatge dels mercats
municipals com a llocs en els quals obtindre
aliments de qualitat per a aconseguir una alimentació saludable i un consum responsable i
de mobilitat sostenible.
Repte 3.4. Fomentar la implantació d’estratègies conjuntes (de comerç en línia, de distribució de productes a domicili, de captació i ﬁdelització de clientela, de relleu generacional…)
des de la col·laboració pública-privada.
Repte 3.5. Promoure projectes de revitalització dels eixos comercials vinculats al rellançament de l’activitat dels mercats municipals.
Línia estratègica 4. Fomentar el comerç i el consum responsable. Cap a un comerç de proximitat més sostenible
Com hem destacat més amunt, el comerç de proximitat té unes característiques que el converteixen en un eix potencial en el camí cap a una economia més sostenible.
El foment del comerç responsable està inclòs en
les estratègies territorials i d’ocupació valenciana (Generalitat Valenciana, 2019) per a la subàrea funcional de València-Horta i s’alinea amb els
reptes principals que planteja el Document d’Elx
pel que fa a l’impuls de la transició ecològica del
model productiu.
L’objectiu de l’estratègia és fomentar el desenvolupament de l’economia circular en el comerç de
proximitat local, d’acord amb l’ODS número 12,
relatiu a la producció i el consum responsables,
sobretot en relació al punt 12.5 sobre la reducció
de la generació de residus mitjançant activitats de
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. També té una rellevància especial l’objectiu 12.8, amb
el qual es busca promoure que les persones tinguen la informació i els coneixements pertinents
per a fer un estil de vida sostenible i en harmonia
amb la naturalesa. Un objectiu que ha d’estar lligat al desenvolupament del comerç responsable,
impulsant la compra en el comerç de proximitat
local com a via per a aconseguir uns hàbits de
consum responsables. El canvi en els nostres hàbits de producció, comercialització i consum parteix de l’assumpció de la responsabilitat sobre els

impactes ambientals, socials i econòmics de les
activitats dites.
El desenvolupament de l’economia circular associada al comerç de proximitat per a reduir els
residus generats, en coherència amb l’ODS 12.5,
demana programes especíﬁcs planiﬁcats conjuntament que permeten projectar i dur a terme accions especíﬁques estables en el temps i assentades en la participació de la cadena de valor de
l’activitat econòmica. Fa falta també la sensibilització del comerç sobre la importància de reduir
les deixalles que generen els negocis, l’adquisició
de les competències necessàries i la sensibilització de la ciutadania.
Amb la planiﬁcació i estabilització de les accions
esmentades es podran detectar les principals febleses dels processos interns respecte a la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització, i
corregir-les en direcció a una gestió més eﬁcient
dels recursos, generant a més xarxes de col·laboració que permeten la reutilització dels residus i
dotant l’activitat comercial d’una imatge positiva
associada a la protecció del medi ambient, cada
vegada més valorada per qui consumeix, cosa que
li permetrà un avantatge competitiu enfront d’altres formats comercials.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 4.1. Disposició de programes estables
que permeten potenciar l’economia circular
en el comerç de proximitat.
Repte 4.2. Disposició d’iniciatives que reforcen
el consum responsable incidint en el paper del
comerç de proximitat com a lloc de compra,
de venda i de serveis, per a un consum més
responsable.
Repte 4.3. Promoure projectes de revitalització
integral de l’activitat comercial de proximitat a
les nostres ciutats des de la col·laboració estratègica pública-privada.
III. Conclusions
El comerç minorista, a més de ser una activitat fonamental en la generació de rendes i en l’expansió
del creixement econòmic d’un territori, també és
una de les fonts d’ocupació principals i presenta, a
diferència d’altres activitats, avantatges associats
a la vertebració de les nostres ciutats. L’Estratègia
territorial per a la promoció del comerç de pro-

ximitat i dels mercats locals, a través de les diferents línies estratègiques, representa un esforç
per a millorar la situació del comerç de proximitat
de l’Horta Nord proposant un model de desenvolupament sostenible, responsable i associatiu, orientat al desenvolupament digital del sector, però
tenint present l’existència de la bretxa digital.
Així doncs, les línies estratègiques presentades
posen el focus sobre el foment de l’associacionisme, l’adaptació del comerç a l’economia digital, la
revitalització dels mercats municipals i la construcció d’un model comercial i de consum responsable que integre l’economia circular.
2.3 Estratègia territorial per al desenvolupament de la formació professional i l’ocupació.
Perspectiva juvenil
I. Marc i objectiu
L’estratègia té vinculació amb l’ODS 4: garantir
l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la
vida per a tot el món.
Fins a l’arribada de la crisi econòmica de l’any
2008 hi hagué un increment considerable de
l’abandó escolar primerenc per l’augment de les
ofertes de treball que no requerien titulació, especialment en el sector de la construcció i serveis.
En l’actualitat, amb la implantació de les noves
tecnologies i amb la mirada posada en un nou
model econòmic, és indispensable incrementar el
nivell de formació del conjunt de la població per a
donar resposta a les ocupacions que es generen
en el model sostenible, intel·ligent, integrador i digital. Una necessitat que s’ha fet evident després
de la crisi del virus SARS-CoV-2, sobretot pel que
fa al nivell de digitalització de la societat.
Com inclou el document «Reconstruir lo común:
la implementación de la Agenda 2030 en España»
del Govern d’Espanya (2020a), la formació professional és un element indispensable per a la reconstrucció econòmica. Això es deu al fet que el
grau de formació del capital humà és clau per al
creixement de l’economia i l’augment de la productivitat.
No obstant això, són múltiples els reptes als quals
hem d’enfrontar-nos, entre ells, el desajust que hi
ha entre les titulacions que el sistema educatiu
ofereix i les necessitats del mercat de treball. Segons les persones entrevistades, la formació professional és el mitjà ideal per a donar resposta a
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les necessitats i demandes de personal tècnic del
mercat laboral. No obstant això, ha tingut escassa
rellevància en la societat en general i en el sistema educatiu en particular. Per això, és necessari
revisar i actualitzar el tipus de formació que s’imparteix en la modalitat formativa professional,
conjugant les necessitats formatives que demana
el teixit empresarial, i les expectatives i trajectòries acadèmiques personals.
Una de les línies que es vol treballar, gràcies a la
repercussió en la societat –i que hauria d’enfocar-se des d’etapes educatives primeres–, és la
que aborde la segmentació que hi ha en les titulacions segons el sexe, una falta que ja es va detectar en el 2010 (Pactem Nord, 2010). Això és, que
tinga com a ﬁnalitat la incorporació de la dona en
els sectors tradicionalment masculinitzats, trencant els estereotips de gènere. Això seria un coadjuvant per a trencar, al seu torn, la bretxa digital
de gènere.
I és que, com ja hem assenyalat en línies anteriors, la bretxa digital, en el sentit més ampli, és
un altre aspecte que cal treballar en la societat actual. A partir de la crisi sanitària del virus SARSCoV-2 s’ha intensiﬁcat la necessitat d’impulsar la
digitalització amb l’objectiu de dirigir-se cap a una
economia digital.
II. Línies estratègiques i reptes
Línia estratègica 1. Desenvolupar un sistema
d’orientació professional, fomentant la participació de tots els agents estratègics i incrementant l’atractiu de la formació professional
Una de les deﬁciències trobades és la vinculació
dèbil entre el sistema educatiu/formatiu i l’ecosistema empresarial, que provoca un desajust
entre les titulacions oferides i les necessitats
del mercat laboral. Perquè l’adequació es duga
a terme, les empreses han de manifestar les demandes i les necessitats que tenen i implicar-se
en el sistema formatiu. Per això, és necessària
una unió estreta dels centres formatius amb el
teixit empresarial, en el qual els primers s’impregnen de les necessitats dels segons, al mateix temps que es creen sinergies entre tots dos,
amb la ﬁnalitat que la gent jove s’incline per les
professions que en permeten el desenvolupament professional. Així ve arreplegat en la meta
4.7 dels ODS: «Assegurar que tots els alumnes
adquireixen els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per a promoure el desenvolupament
sostenible». La línia també té relació amb el nou
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Pla de modernització de la formació professional
(2020b) que ha publicat el Govern d’Espanya, ja
que inclou l’orientació professional com a àmbit
estratègic en el qual és important actuar. També
l’esmentat estudi fet per Pactem Nord en el 2010
va posar el focus amb caràcter prioritari sobre
les mancances detectades en el sistema d’orientació disposat.
Per tant, un factor clau és l’orientació, ja que els
departaments que s’encarreguen de la matèria
deuen, d’una banda, detectar amb més anticipació les necessitats del teixit productiu, i, de l’altra,
millorar l’orientació per a cobrir les mancances.
Així, els professionals d’orientació formativa i ocupacional han de comptar amb eines i recursos per
a disposar dels continguts i coneixements dels
sectors econòmics, sobretot de l’industrial, sector
del qual se sol desconéixer la situació laboral en
l’entorn local. Uns continguts que han d’anar dirigits a l’estudiantat, però també a la família en ser
considerada un agent clau a l’hora de triar els estudis, així com a les persones que vulguen retornar al sistema educatiu. A més, la matèria ha de
contindre els principals canvis tecnològics en els
últims anys en el sector industrial de la comarca
de l’Horta Nord, així com l’impacte en els perﬁls
professionals.
Actualment, les poques relacions que hi ha es desenvolupen mitjançant la posada en marxa de les
pràctiques professionals, si bé s’han intensiﬁcat
des del desenvolupament de la formació professional dual. Així doncs, a més d’organitzar trobades entre centres formatius i teixit empresarial,
una via que s’ha de recórrer és la potenciació de
la formació professional dual. Un repte que està
present en els onze àmbits estratègics que ha dissenyat el Govern d’Espanya en el Pla de modernització de la formació professional (2020b), així
com en el Pla de reconstrucció Alcem-nos. Acord
Social (2020) de la Generalitat Valenciana, l’acció
222 del qual inclou un pla de prospectors per la
dinamització de la formació professional dual.
D’altra banda, el desajust anteriorment comentat
també s’origina per la falta de perﬁls tècnics. Una
mancança provocada per l’escassa rellevància
que ha tingut la formació professional en general i en el sistema educatiu en particular. Per tant,
això ens condueix al llançament d’una línia que
potencie la formació professional, que en millore
la imatge, i que els diferents departaments d’orientació la presenten com una via d’inserció en el
mercat de treball.

Per a actualitzar el model de formació professional (línia estratègica 2) se’n demana reforçar la
imatge, impulsar-ne l’atractiu i, així, les empreses estarien en millor disposició per a oferir llocs
de faena amb condicions laborals més bones. Al
temps, incentivaria la població jove a encaminar-s’hi. A sovint, la infravaloració que pateix la
formació professional fa que es veja com una etapa educativa d’accés a etapes formatives superiors en lloc d’una via d’inserció al mercat laboral.
Això provoca que la necessitat de comandaments
intermedis en les empreses la cobrisquen perﬁls
sense la formació adequada per a poder ser formats per les empreses. La revaloració social de la
formació professional és un objectiu que s’inclou
en Alcem-nos. Acord social (2020) i planteja proporcionar més informació de l’oferta formativa al
conjunt de la població, així com accions conjuntes
entre administracions i agents socials.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 1.1. Desenvolupar sistemes integrals
d’orientació que permeten l’acompanyament
de les persones a l’hora de proporcionar informació i un major coneixement del sector
industrial, de les noves tecnologies i de les noves vocacions i tendències professionals.
Repte 1.2. Reforçar la imatge i impulsar l’atractiu de la formació professional.
Repte 1.3. Potenciar i promoure la formació
professional dual.
Repte 1.4. Revisar, actualitzar i territorialitzar
l’oferta formativa associada a les famílies professionals de la formació professional.
Repte 1.5. Promoure les relacions entre l’entramat empresarial local i els centres de formació professional.
Repte 1.6. Incrementar la coordinació estratègica de base territorial.
Línia estratègica 2. Ajustar la formació a les necessitats de l’entramat empresarial
A tall d’exemple, segons les dades que facilita la
Generalitat Valenciana mitjançant la Iniciativa de
dades obertes del Govern d’Espanya, observem
que dels cent dèsset cursos que es van impartir
a la comarca de l’Horta Nord durant el curs 20192020, vint corresponen a la família professional

d’electricitat i electrònica i vint al sector sanitari.
Només tres corresponen a la família professional
de fabricació mecànica (taula 15 annex), família
que a causa de les característiques del sector
industrial de l’Horta Nord, té diﬁcultats per a cobrir certs llocs de treball. Així es plasma tant en
la literatura com en els discursos de les persones
entrevistades. Per tant, necessitem més formació
orientada al nostre teixit productiu i que la ciutadania considere la formació com una alternativa
laboral.
A més, estem davant d’un nou model de producció
per la I4.0 i l’economia digital, en què les tecnologies digitals juguen un paper essencial. Són i seran la base del desenvolupament d’activitats professionals. Un nou treball productiu que tendeix a
ser més eﬁcient i ràpid, i exigeix treballadors més
especialitzats. Motiu pel qual interessa que la mà
d’obra estiga contínuament formant-se i adquirint
noves competències transversals.
El nou model productiu requereix una qualiﬁcació mitjana-alta i, si tenim en compte que el perﬁl de la població desocupada té una qualiﬁcació
mitjana-baixa, és urgent que el sistema educatiu i
formatiu treballe conjuntament amb el teixit empresarial, i viceversa, per a respondre adequadament a les necessitats de qualiﬁcació detectades.
Així es contribueix a la meta 4.3 dels ODS, que
tracta d’«augmentar considerablement el nombre
de gent jove i adulta que té les competències necessàries, en particular tècniques i professionals,
per a accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria».
Per tant, necessitem un canvi en l’oferta en formació professional, intensiﬁcar algunes matèries
transversals i crear una sèrie de mecanismes i instruments que permeten que la informació sobre
els canvis que el mercat experimente s’aborden
de manera ràpida i eﬁcaç pel sistema formatiu. El
Consell de la Generalitat planteja en Alcem-nos.
Acord Social (2020) crear consells territorials de
la formació professional amb la ﬁnalitat de proporcionar una oferta que responga millor a les
necessitats econòmiques i industrials de cada
territori que compon la Comunitat Valenciana. En
la nostra opinió, els pactes territorials d’ocupació
d’enfocament supramunicipal són l’escenari adequat des del qual llançar la iniciativa.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 2.1. Ampliar l’oferta de formació que es
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demana des del teixit empresarial, amb una
atenció especial al sector de la indústria.
Repte 2.2. Crear mecanismes i instruments
que permeten abordar de manera ràpida i eﬁcient les necessitats del mercat laboral, des de
models de cooperació.
Repte 2.3. Crear un observatori de formació en
col·laboració amb altres agents.
Repte 2.4. Establir espais permanents de collaboració entre les diferents conselleries amb
competències associades al mercat de treball,
a l’educació i la formació, i el teixit empresarial
del territori des dels consells territorials de la
formació professional.
Línia estratègica 3. Impulsar l’autonomia personal i la integració social i econòmica de la gent
jove
La gent jove presenta més diﬁcultats en la inserció al mercat laboral que qualsevol altre grup
d’edat. Millorar la situació de la dita cohort d’edat
era un repte abans que la crisi sanitària del virus
SARS-CoV-2 impregnara les nostres vides, però
després de la pandèmia, la situació de la gent jove
empitjora dràsticament. Les dades de l’enquesta
del Consell de la Joventut i l’Institut València de la
Joventut (2020) no són esperançadores: el 64,9%
de les persones que hi participen valora la situació laboral de la joventut valenciana com a roín o
molt roín enfront d’un 1,4% que considera que és
bona.
Davant de la pandèmia de la COVID-19, l’Organització Internacional del Treball va fer i va difondre una enquesta global sobre joventut i el virus
SARS-CoV-2 (amb dades de cent dotze països i
una mostra de més dotze mil persones). Els resultats del qüestionari deixen constància dels efectes negatius de la pandèmia: el 17,4%, ha deixat
de treballar des de l’inici, ha augmentat al 23,1%
en la cohort de 18 a 24 anys; el 45% ha patit una
disminució dels ingressos. Una situació que pot
provocar l’exclusió dels sistemes d’aprenentatge
formals i informals, fent que la transició de la formació al treball es desenvolupe amb més lentitud.
Segons l’informe de Joventut sobre les conseqüències socioeconòmiques de la població jove
a Espanya derivades de la crisi del virus SARSCoV-2, el 72,1% de la població jove en situació
d’ERTO compleix alguna de les característiques
següents que la converteix en població ocupada
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amb ocupacions vulnerables a curt termini: treballa amb contractes temporals en el sector privat,
ha formalitzat contractes indeﬁnits fa menys d’un
any, és autònoma i/o té únicament estudis secundaris obligatoris acabats.
De la mateixa manera, el Consell de la Joventut i
l’Institut València de la Joventut (2020) ha avançat
els resultats d’una enquesta l’objectiu de la qual
és conéixer la percepció i l’impacte en la joventut de la Comunitat Valenciana. Per a pal·liar els
efectes del virus SARS-CoV-2 en l’àmbit laboral,
les mesures més secundades per la gent jove en
la dita enquesta són: a) ajudes a l’ocupabilitat de
la població jove (77,8%); b) formació per a adaptar
els sectors a la nova realitat (68,8%); c) formació
sobre les mesures de seguretat en els sectors
(67,8%). Per tant, les dades mostren la situació
crítica en què viu la joventut degut al virus SARSCoV-2 i les conseqüències futures que pot experimentar. Per això, és necessari implementar una
sèrie d’accions destinades a protegir i promoure
la inserció laboral del col·lectiu. Una línia que té
relació amb l’ODS 10 (reducció de les desigualtats) i amb l’ODS 8 (treball decent i creixement
econòmic).
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 3.1. Desenvolupar i estabilitzar programes d’ocupació i inserció laboral contra la desocupació juvenil.
Repte 3.2. Modernitzar els serveis d’assessorament laboral i orientació professional per a
proporcionar trajectòries professionals en les
indústries i sectors amb capacitat d’absorbir
treballadors joves.
Repte 3.3. Generar una major conscienciació
social respecte de la situació de les persones
joves en el mercat de treball.
Línia estratègica 4. Formació amb perspectiva
de gènere. Incentivar la participació de xiquetes
i dones joves en les carreres tecnològiques
Una de les línies que és necessari treballar per la
importància i la repercussió és introduir la perspectiva de gènere en la formació. Les investigacions disponibles, així com el personal expert entrevistat incideixen en la segmentació que hi ha
en les titulacions segons sexe. Perquè les dones
s’incorporen a sectors masculinitzats, que a més
són els que més demana el mercat laboral, és ne-

cessari donar visibilitat a la formació, i, així mateix, trencar amb els estereotips de gènere amb
accions en les etapes educatives primeres. La segregació genera desigualtats en altres àmbits de
la vida: socials, econòmics, polítics, culturals, etc.
El Govern d’Espanya actualment redacta els plans
estratègics d’igualtat d’oportunitats, però ja avança en l’informe «Reconstruir lo común: la implementación de la Agenda 2030 en España» (2020a),
que es busca trencar la bretxa de gènere a través
d’accions en sectors com la investigació cientíﬁca,
el món rural, l’esport o la cultura. Així mateix, la
Generalitat Valenciana inclou en Alcem-nos. Acord
Social (2020) una acció encaminada a la formació
per a la inclusió que busca la major participació
de les alumnes en cicles formatius masculinitzats
a través de beques ajuda.
Una estratègia que vol donar resposta al repte 4.3
dels ODS que té com a ﬁnalitat «assegurar l’accés
igualitari de tots els homes i dones a una formació
tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs
l’ensenyament universitari». Al seu torn, també
té relació amb l’ODS 5, que busca aconseguir la
igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les xiquetes.
Fomentar la presència femenina en sectors productius on la participació sempre ha sigut reduïda
té una implicació directa en la millora d’ocupabilitat de les dones, es redueix així la bretxa salarial,
al mateix temps que trenca els estereotips i els
rols tradicionals que constitueixen una barrera
per a la igualtat efectiva, i ací juga un paper fonamental el sistema educatiu.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 4.1. Establiment de programes especíﬁcs que permeten l’acostament de les dones a
sectors tradicionalment masculinitzats.
Repte 4.2. Fomentar la participació de les dones en les titulacions en les quals la presència
és menor.
Repte 4.3. Fomentar entre la societat competències transversals que trenquen amb els estereotips de gènere.
Línia estratègica 5. Impulsar la digitalització
mitjançant un procés d’integració de les noves
tecnologies en la formació

Estem en l’era digital i és indiscutible la importància que té en el nostre dia a dia. Tot i això, un
dels dèﬁcits que hem pogut comprovar, especialment durant la crisi sanitària i el conﬁnament
consegüent, ha sigut el relatiu a la digitalització.
Així s’ha constatat en diferents àmbits, siga l’educatiu, siga el productiu, o en la mateixa Administració Pública. És per això que s’ha de prestar
l’atenció oportuna a la formació en digitalització.
I això coincideix amb el Pla de modernització de
la formació professional: formant professionals
per al futur (2020b), el qual preveu incorporar un
mòdul formatiu de digitalització aplicada al sector
productiu (línia 3.1), aplicada per a persones desocupades i ocupades en el marc de la nova competència de formació professional per a l’ocupació
(línia 3.2) i plans de formació «a la carta», amb la
ﬁnalitat de digitalitzar les plantilles (línia 3.3). De
la mateixa manera, també ho trobem en el document Alcem-nos. Acord Social (2020) on es deixa
patent l’obligació d’impulsar una política de formació que garantisca l’adequació del talent a les
noves tecnològiques, així com la recapacitació de
treballadors i treballadores per a adaptar-se als
nous llocs de treball.
La baixa qualiﬁcació de la ciutadania en competències digitals provoca que les empreses es troben amb barreres en diferents àmbits, tal vegada
la més important l’associada a la capacitat d’innovació. El Pla estratègic de la indústria valenciana
presenta una sèrie de reptes estratègics i plans
sectorials que tenen com a objectiu el desenvolupament d’una indústria valenciana més competitiva. Entre els reptes es posa l’accent en la necessitat d’adequar la formació professional a la realitat
empresarial, adequació que, entre altres accions,
s’aconseguiria potenciant la formació transversal
en digitalització i idiomes.
Per al desenvolupament de la present línia és
necessari que hi haja accions encaminades a la
conscienciació i a la comunicació, que transmeten els avantatges que pot aportar la tecnologia al
conjunt de la societat compartint les aplicacions i
els beneﬁcis. A més, una altra línia d’accions està
dirigida a incorporar continguts i cursos especíﬁcs de formació. Desenvolupar programes formatius per a l’adquisició de competències digitals és
una acció que inclou el Consell de la Generalitat
en Alcem-nos. Acord Social (2020). Una formació
que ha de tindre com a base el Marc Europeu de
Competències Digitals (DIGCOMP).
L’ODS 9 aborda la necessitat de reduir la bretxa
digital, ja que les tecnologies de la informació i la
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comunicació estan més presents que mai en pràcticament tots els àmbits de la vida.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 5.1. Conscienciar la ciutadania dels
avantatges de la digitalització en la societat.
Repte 5.2. Incorporar la digitalització de manera transversal en el sistema formatiu.
Repte 5.3. Promocionar la formació contínua
digital al llarg de la vida laboral.
Repte 5.4. Impulsar la formació en temàtiques
relacionades amb els reptes tecnològics del
futur i les necessitats empresarials.
III. Conclusions
L’educació i la formació són actius que determinen, entre altres qüestions, les competències i
capacitats de la societat i, al seu torn, deﬁneixen el
nivell social, cultural, econòmic i polític del territori. En el nostre territori disposem d’un baix nivell
formatiu que mostra diﬁcultats a l’hora de donar
resposta al model econòmic. A més, obstaculitza
la posada en marxa, de manera equilibrada i integradora, d’una economia més avançada i sòlida.
La formació requereix mesures de base territorial
que permeten conciliar els interessos personals
i trajectòries acadèmiques, des de sistemes integrats d’orientació, al temps d’oferir respostes a
les necessitats de la societat i del teixit empresarial. Això, sens dubte, requereix una involucració
més gran en el sistema dels agents implicats en
el marc d’una societat digital. A més, l’educació és
el fonament de la societat, i per això s’ha de lluitar
tenaçment per a eliminar les disparitats de gènere en l’educació.
2.4. Estratègia territorial per a la promoció de la
igualtat en l’ocupació entre dones i homes
I. Marc i objectiu
Des de les consideracions fetes en la introducció
del present text, a més dels diferents informes i
estudis fets en el territori pel Consorci Pactem
Nord en els quals es posen de manifest les diferències discriminatòries, amb atenció a l’àmbit
laboral, entre dones i homes, és necessària la deﬁnició d’una estratègia especíﬁca que propose accions per a promocionar la igualtat efectiva. Així,
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entenem «la constant necessitat de polítiques feministes. Instal·len la humanitat enfront del seu
propi objectiu humà. L’obliguen a transcendir-se i
inventar-se com a tal. La mantenen en peus. Mai
per tant deixaran de ser necessàries, perquè la llibertat i la igualtat no pertanyen a l’orde espontani
de les coses» (Valcárcel, 2019).
Per tant, tenint en consideració aspectes com ara
unes condicions d’ocupació pitjors en comparació
amb la població masculina, amb taxes de temporalitat altes, però especialment de parcialitat; amb
la posició de desavantatge en un món patriarcal
que les aboca a situacions de desavantatge més
enllà del món laboral, presentem a continuació
una sèrie de línies estratègiques que volen ser la
senda per la qual encaminar les nostres actuacions.
II. Línies estratègiques i reptes en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Línia estratègica 1. Corresponsabilitat en el treball reproductiu i de les cures entre dones i homes
Una línia estratègica que pretén la corresponsabilitat entre dones i homes en el treball productiu i
reproductiu, amb una atenció especial als treballs
de cura, d’acord amb un dels eixos del Document
d’Elx, d’acord amb «Reconstruir lo común: la implementación de la Agenda 2030 en España»,
del Govern d’Espanya, amb la meta 5 dels ODS i
amb el document del Consell de la Generalitat Alcem-nos. Acord Social (2020).
Un dels grans reptes que hi ha hui en dia està
relacionat amb els denominats «nous riscos socials», entre els quals es troben les cures. Així,
d’entre els reptes que tenim com a societat, hem
de recuperar i reivindicar la dimensió pública de
la vida quotidiana, així com també donar valor,
prestigi i reconeixement a les ocupacions relacionades amb l’atenció a les persones dependents
i la neteja d’ediﬁcis, equipaments i vivendes. Es
tracta d’ocupacions que quan ixen de l’àmbit privat són remunerades, però en pitjors condicions
que altres, amb salaris més baixos i amb menors
garanties i drets laborals (Berbel, 2018).
A més, la pandèmia ha posat en relleu amb més
claredat la importància que tenen les cures en la
nostra societat, tant de criatures, com d’adolescents i persones majors i/o en situació de dependència. Cada vegada són més les veus que fan
esment exprés a l’exigència de cobrir les noves

necessitats, més encara amb l’existència de diferents factors que hi incideixen: envelliment de la
població, reducció de la taxa de natalitat, canvis
en les estructures i models familiars, etc., i que
han donat lloc a parlar d’una crisi de les cures
(Gálvez, 2016; Muñoz i Pitxer, 2018). Així, davant la
necessitat de satisfer les necessitats esmentades,
plantegem amb la present línia estratègica una
senda que contribueix a, entre altres, reconéixer
el valor social i econòmic de la cura, garantint el
dret a cuidar i el dret que et cuiden, des d’uns estàndards mínims de dignitat i de qualitat.
Segons les enquestes d’usos del temps (p. ex. INE,
2009-2010), la cura la protagonitzen dones, són
les encarregades de la cura de la resta de persones que necessiten de suport per la seua situació.
En les cures domiciliàries no sols cal prendre en
consideració que l’àmplia majoria són dones, sinó
que també hi ha una part signiﬁcativa que són de
nacionalitat estrangera; un treball que es fa en
els marges de la informalitat (Parella, 2003). La
situació de la dona en el context presentat deﬁneix uns rols que s’enfronten a una realitat laboral
que tampoc contribueix, excepte en determinats
llocs de treball de major aportació de valor afegit
associats a alts nivells de qualiﬁcació i especialització, a garantir el desenvolupament professional
i personal les dones, i de la societat, en condicions
d’igualtat.
El document Alcem-nos. Acord Social (2020) acull
com a mesura el desenvolupament de campanyes
per a combatre els rols i estereotips de gènere, especialment per a combatre la bretxa en les cures i
faenes domèstiques. La situació de crisi econòmica produïda pel virus SARS-CoV-2 ha destapat els
problemes d’una situació que venia des de lluny,
però que es trobava latent. Per això en l’Acord de
reactivació el Consell arreplega i reconeix el valor
de les cures com a bé social determinant per a la
vida.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 1.1. Facilitar la visibilització del treball
de cures, atorgant-li el valor social i econòmic
que té.
Repte 1.2. Oferir un servei d’orientació a les
persones cuidadores sobre els drets laborals,
guies pràctiques sobre com cuidar, aspectes
a millorar, etc. Realització de campanyes de
sensibilització.

Repte 1.3. Oferir un servei d’orientació a famílies sobre les diferents possibilitats de prestació o provisió de cures, així com de diferents
serveis existents.
Repte 1.4. Contribuir a millorar la salut física i
mental de familiars que cuiden, generant condicions per a un major apoderament. Respir
familiar, atenció psicològica, recursos formatius i de suport mutu…
Repte 1.5. Desenvolupar programes de formació en matèria de cures per a la població en
general, però especialment dirigit a homes,
amb la ﬁnalitat de tractar d’incorporar-los en
el treball domèstic i de cures.
Repte 1.6. Generar instruments per a la superació dels rols tradicionals de gènere respecte
de la cura, ajudant a trencar estereotips, en totes les franges d’edat.
Repte 1.7. Plantejar iniciatives que activen la
implicació de les empreses en el foment de la
corresponsabilitat, partint de la premissa que
les faenes de cura són responsabilitat de tot el
teixit social. Habilitació d’incentius econòmics
i formació en recursos legals per a promoure
la corresponsabilitat.
Línia estratègica 2. Millorar l’ocupabilitat de les
dones incidint especialment en les que tenen
una situació més vulnerable
Són conegudes les diﬁcultats, algunes de caràcter
estructural ja descrites en el text, a les quals s’ha
d’enfrontar la dona, en condicions de desigualtat,
per a impulsar la carrera professional. Unes diﬁcultats que afectaran tant la seua inserció laboral en el mercat laboral com la consecució d’unes
condicions laborals estables i equitatives. A més,
el salari ben sovint és inferior al dels companys,
la qual cosa provoca que davant de qualsevol situació de provisió de cures, siguen elles les que
renuncien a romandre en el mercat laboral per
a dedicar-s’hi, fet que n’afecta la trajectòria professional. Així mateix, l’existència de l’anomenat
«sostre de cristall» (segregació ocupacional vertical) diﬁculta que la representació en els llocs de
responsabilitat empresarial estiga equilibrada;
l’ocupa una majoria masculina. Al costat d’això,
com hem comentat, observem una presència desequilibrada entre dones i homes en determinades especialitats acadèmiques (de formació professional i universitàries) en favor de les unes i
els altres, que no contribueixen ni al desenvolupa355
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ment de les carreres professionals ni a la ruptura
de determinats estereotips.
Com podem veure en el Diagnòstic territorial elaborat per Pactem Nord en el 2017, és signiﬁcatiu el mapa d’estudis completats per part de les
persones que han estudiat i resideixen a l’Horta
Nord, perquè s’observa una segmentació clara
per gènere, amb estudis feminitzats associats a
l’educació i a la salut i els serveis socials (la qual
cosa, òbviament, condicionarà la feminització laboral dels llocs de treball), enfront d’uns altres en
els quals el percentatge d’homes és molt superior
(ciències i informàtica amb un 67,58% davant d’un
32,42% i arquitectura, construcció i formacions
tècniques i industrials, amb un 87,02%, això és,
10.625 homes i 1.590 dones que van acabar els
estudis esmentats).
La bretxa salarial entre homes i dones, associada
a la major responsabilitat de les tasques domèstiques i de cura per part de les dones, així com una
precarietat laboral superior als homes, al costat
d’altres diverses formes de discriminació que es
produeixen en el mercat laboral, provoquen un
major risc de pobresa en les dones, que cal atendre de manera diferencial i amb recursos especíﬁcs.
Encara que ja hem fet referència a la importància
dels sistemes d’orientació laboral en l’àmbit educatiu, fan falta, a més, models estables i integrals
d’orientació que contemplen aspectes associats
a l’especiﬁcitat (molts derivats de l’assumpció de
rols i estereotips entorn del paper que exerceixen
en la nostra societat) de la integració de la dona
en el mercat de treball. L’orientació ha de facilitar
la deﬁnició de l’objectiu professional i millorar les
oportunitats d’ocupació a dones i homes i exigeix
la identiﬁcació dels seus interessos i necessitats,
tenint en consideració les oportunitats laborals i
els requeriments del mercat de treball.
D’ací la necessitat d’incorporar la perspectiva de
gènere en el procés orientador i d’assessorament,
també en coherència amb el Document d’Elx presentat pel govern del Botànic, amb les metes dels
ODS i amb la línia estratègica 85 que planteja la
Generalitat Valenciana en Alcem-nos. Acord Social (2020). En el sentit exposat, s’ha de considerar
la realitat prèvia de partida: les diferències entre
dones i homes en la seua situació sociofamiliar i
laboral, que dona lloc a diferents punts de partida
i diferents possibilitats d’accés a l’ocupació.
Novament, es fa imprescindible més disposició de
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programes especíﬁcs, estables en el temps, que
permeten el desenvolupament d’accions orientades a millorar l’ocupabilitat de les dones. Un context en el qual és fonamental la col·laboració entre
els serveis públics d’ocupació i els serveis socials
locals.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 2.1. Impulsar programes especíﬁcs estables en el temps que permeten treballar intensivament en la millora de l’ocupabilitat de
les dones, amb una atenció especial i concentració de recursos en les dones que es troben
en situació de vulnerabilitat.
Repte 2.2. Desenvolupar models estables
d’orientació i assessorament professional que
tinguen en consideració les especiﬁcitats d’integració laboral de la dona, situant-la en l’eix
de la intervenció, des de la consideració de les
necessitats personals.
Repte 2.3. Promoure les oportunitats d’ocupació de la dona a través de la inclusió de
clàusules socials especíﬁques en la contractació pública local, especialment entre les corporacions locals i en el marc de programes
d’acompanyament més amplis.
Repte 2.4. Millora de la qualitat de vida de les
dones amb més diﬁcultats d’integració impulsant programes especíﬁcs.
Repte 2.5. Reforçar i estabilitzar la cooperació
institucional entre els serveis especialitzats
d’ocupació i els serveis socials municipals.
Repte 2.6. Potenciar el paper rellevant i l’accés
de la dona en tots els àmbits de la societat,
avançant en l’eliminació de la segregació horitzontal, amb una atenció especial en l’àmbit
educatiu i l’elecció de trajectòries acadèmiques i professionals.
Repte 2.7. Treballar per la promoció de les dones a llocs directius i de lideratge.
Línia estratègica 3. Reforçar el paper de les
xicotetes i mitjanes empreses en la consecució
de la igualtat real en el mercat laboral
El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació,

amplia l’obligatorietat d’elaborar plans d’igualtat
a les empreses de més de cinquanta treballadors,
facilitant un període transitori comptador des del
7 de març del 2019 en funció del nombre de persones que treballen en les empreses (amb un màxim de tres anys per a les empreses de cinquanta a cent persones ocupades). Sens dubte, uns
canvis que suposaran una estrebada per a moltes mitjanes i xicotetes empreses, la majoria a la
comarca, a l’hora d’implementar plans d’igualtat
i desenvolupar diferents mesures d’acció positiva
que redunden en la millora de les oportunitats de
les dones en el mercat laboral. Per això entenem
que els plans d’igualtat amb l’estímul legislatiu dit
poden ser una eina excel·lent per al desenvolupament de condicions de treball més bones per a les
dones, així com un avantatge competitiu per a les
empreses i considerem un repte fonamental prestar el suport tècnic per a la sensibilització i difusió
de l’eina entre les empreses del territori.
En la mateixa línia, es planteja també la importància de fer labors de sensibilització i incorporació de la perspectiva de gènere en els processos
d’intermediació laboral, aportant a les empreses
una visió lliure d’estereotips de gènere que facilite la incorporació de dones en sectors en els
quals es troben subrepresentades o l’eliminació
de biaixos de gènere en els processos de selecció
de personal (utilitzant eines d’eﬁcàcia contrastada
com poden ser els currículums cecs, entre altres).
En moltes empreses s’impulsen noves formes de
gestió de personal en les quals es valora la capacitat i el talent dels recursos humans com a valor
principal, introduint la diversitat com un element
a potenciar. És necessari aproﬁtar les pràctiques
dites i incidir en la incorporació de les dones com
un valor d’excel·lència.
Tots els reptes que plantegem en la present línia
estratègica estan deﬁnits en el marc de l’impuls
de la responsabilitat social de les empreses (RSC),
en la qual la igualtat de gènere és un pilar fonamental i un àmbit pràctic i efectiu a través del qual
les pimes poden iniciar les seues experiències en
la RSC.
D’altra banda, com s’ha analitzat prèviament, la
presència de les dones en el treball autònom s’ha
incrementat un 14,16% entre el 2012 i el 2020 a
l’Horta Nord. Veiem com les dones que inicien una
activitat empresarial són cada vegada més a la
nostra comarca, la qual cosa ens porta a proposar
la necessitat d’implementar recursos per a l’atenció de les dones empresàries no sols en les fases
inicials d’inici de l’activitat, sinó més enllà, abor-

dant qüestions vinculades clarament al gènere
que poden derivar tant en aspectes de desenvolupament potencial o en obstacles que diﬁculten
l’inici o la continuïtat del projecte empresarial.
Els reptes més signiﬁcatius en la línia estratègica
són els següents:
Repte 3.1. Desenvolupar la implantació de
plans d’igualtat en el si de les empreses, donant suport en l’elaboració, la gestió i l’avaluació.
Repte 3.2. Incorporar la perspectiva de gènere
en els processos d’intermediació laboral, generant nous instruments de treball i mecanismes de sensibilització.
Repte 3.3. Generar mecanismes de suport per
a les dones autònomes, tot atenent-ne les necessitats especíﬁques i vulnerabilitat especial
en situacions de crisi.
Repte 3.4. Accions de sensibilització en les
empreses de sectors en què les dones estan
sub-representades per a promoure’n la incorporació i de llocs de treball.
Repte 3.5. Desenvolupament d’accions d’assessorament i formació dirigides a l’empresariat de manera que s’afavorisca l’impuls de
mesures d’acció positiva i la prevenció de totes les formes d’assetjament i discriminació
en el mercat laboral.
3. CONCLUSIONS GENERALS
Hem arreplegat una síntesi dels treballs: «Elements diagnòstics de l’Horta Nord» i «Estratègies
territorials i escenaris per al desenvolupament a
l’Horta Nord» que ens han permés fer un estudi
diagnòstic detallat de la realitat comarcal centrat en la situació de partida del mercat laboral
(amb atenció al gènere), els sectors productius
(focalitzant sobre l’industrial i comercial), la formació professional en el territori, la promoció de
la igualtat en l’ocupació entre dones i homes i l’impacte de la crisi generada pel virus SARS-CoV-2.
Referent a la pandèmia, a més de les conseqüències econòmiques i socials que té i tindrà, hem
arreplegat determinats elements que s’han manifestat amb força en les fases inicials abordades
a partir del primer trimestre de l’any. Així, s’han
posat de manifest deﬁciències estructurals entorn
de la bretxa digital, el teletreball, les diﬁcultats de
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conciliació laboral i la càrrega del treball de les
cures, la posició dèbil de la gent jove en el mercat
de treball, la relació complicada entre l’administració i una part signiﬁcativa de la ciutadania, el
paper de determinats «treballs essencials», la necessitat d’innovació permanent en el marc de la
digitalització, el comerç electrònic, etc.
La cooperació entre les institucions públiques, les
associacions empresarials i comercials, les mateixes empreses, els agents socials organitzats, la
ciutadania com a origen i mitjà per a la consecució
dels objectius territorials, són aspectes que es mostren com a essencials en el desenvolupament de
qualsevol iniciativa territorial. El teixit institucional,
empresarial i social de l’Horta Nord ha format part
essencial en la investigació de partida. De la mateixa
manera, les estratègies traçades arrepleguen l’acció
coordinada dels teixits com a base per a avançar.
Hem abordat la necessitat d’invertir en la indústria, segon sector econòmic més important de
l’Horta Nord, per ser un motor de creixement econòmic i de generació de nous llocs de treball en
altres sectors i per permetre una diversiﬁcació
econòmica a la qual la crisi provocada per la pandèmia ens ha exposat amb duresa. S’ha abordat,
en el cas del desenvolupament dels sectors econòmics clau en el territori, la necessitat de desenvolupar la innovació, amb una atenció especial als
processos de digitalització i una mirada especíﬁca al comerç electrònic en l’economia local, amb
atenció al comerç de proximitat, el reforç de l’as-

sociacionisme comercial i el trànsit cap al comerç
responsable i l’economia circular.
Un altre element que sobrevola qualsevol de les
línies estratègiques té a veure amb la cooperació
estratègica. La importància de la col·laboració activa i ampliada en els processos de desenvolupament territorial és un element que ens garantirà
sinèrgicament anàlisis de partida més bones, millors processos, millors resultats i elements d’avaluació més bons. Les diferents perspectives dels
agents que hi intervenen doten d’una gran riquesa
i es manifesten com a essencials en la conceptualització i el desenvolupament de les estratègies.
Hem arreplegat també aspectes relacionats amb
les necessitats formatives i les demandes digitals que requereix el mercat de treball, amb una
atenció especial a la gent jove. Respecte de la
promoció de la igualtat entre dones i homes en el
marc d’una societat integradora i corresponsable,
hem plantejat línies estratègiques que permeten
combatre les taxes de desigualtat que hi ha mirant amb més profunditat cap al mercat de treball,
però tenint en compte les situacions estructurals
de desavantatge, com el repartiment desigual de
les tasques productives i reproductives.
En síntesi, el present document contempla quatre
estratègies territorials integrades per un total de
setze línies estratègiques i setanta reptes que persegueixen, en última instància, abordar la problemàtica de la desocupació des de diferents perspectives:

ESTRATÈGIES TERRITORIALS I LÍNIES
Estratègia territorial
Promoció del teixit
industrial

Impuls del comerç
de proximitat i dels
mercats locals

Líneas estratégicas
Promoure la innovació en la indústria comarcal.
Fomentar la cooperació entre empreses tractores i pimes locals.
Impulsar la col·laboració intrasectorial i intersectorial i de caràcter estratègic.
Potenciar la presencia del sector industrial en la población joven.
Fomentar el asociacionismo comercial.
Impulsar l’aplicació de les noves tecnologies en el sector del comerç de proximitat.
Adaptar el comerç local a l’economia digital.
Revitalitzar els mercats municipals.
Fomentar el comerç i el consum responsable. Cap a un comerç de proximitat més sostenible.
Desenvolupar un sistema d’orientació professional, fomentant la participació de tots els agents estratègics i
incrementant l’atractiu de la formació professional.

Desarrollo de la
Ajustar la formació a les necessitats de l’entramat empresarial.
formación profesional
Impulsar l’autonomia personal i la integració social i econòmica de la gent jove.
y el empleo.
Formar amb perspectiva de gènere. Incentivar la participació de xiquetes i dones joves en les carreres
Perspectiva juvenil.
tecnològiques.
Impulsar la digitalització mitjançant un procés d’integració de les noves tecnològiques en la formació.
Promoció de la
igualtat en l’ocupació
entre dones i homes

Corresponsabilitat en el treball reproductiu i de les cures entre dones i homes.
Millorar l’ocupabilitat de les dones incidint especialment en les que viuen una situació de més vulnerabilitat.
Reforçar el paper de les xicotetes i mitjanes empreses en la consecució de la igualtat real en el mercat laboral.

Quadre 1. Resum de les estratègies territorials i línies. Elaboració pròpia.
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5. ANNEX: TAULES
Taula 1. Taxa de temporalitat a la comarca de l’Horta Nord.
TAXA DE TEMPORALITAT DE L’HORTA NORD
Període

Total

M

H

1991 (cens)

39,50%

43,60%

37,60%

2001 (cens)

30,60%

34,50%

28,10%

2011 (cens)

20,60%

23,90%

17,40%

2012 (3. Trim.)

21,38%

20,84%

21,85%

2013 (3. Trim.)

20,85%

19,63%

21,88%

2014 (3. Trim.)

22,53%

20,86%

23,95%

2015 (3. Trim.)

23,65%

21,83%

25,20%

2016 (3. Trim.)

24,41%

22,66%

25,85%

2017 (3. Trim.)

25,96%

24,52%

27,12%

2018 (3. Trim.)

26,22%

25,39%

26,88%

2019 (3. Trim.)

26,25%

25,24%

27,06%

2020 (2. Trim.)

23,59%

22,81%

24,17%

Elaboració pròpia. Fonts: Censos de població de 1991, 2001 i 2011.
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Taula 2. Persones aﬁliades a la Seguretat Social segons tipus de jornada i sexe a l’Horta Nord.
PERSONES AFILIADES A LA SEGURETAT SOCIAL PER TIPUS DE JORNADA I SEXE A L’HORTA NORD
Període (1)

A temps complet
Total

M

A temps parcial
H

Total

M

Fixos discontinus
H

Total

M

H

2012

63.411

39,09%

60,91%

15.695

67,37%

32,63%

2.786

80,55%

19,45%

2013

58.905

38,94%

61,55%

15.610

66,46%

33,50%

2.806

78,55%

20,78%

2014

60.307

38,83%

60,99%

17.318

65,95%

34,02%

2.673

79,99%

19,79%

2015

62.032

38,51%

61,49%

17.635

66,63%

41,13%

3.198

79,33%

20,67%

2016

64.835

37,15%

62,83%

18.359

66,58%

33,40%

3.594

78,99%

21,01%

2017

70.009

36,80%

63,20%

19.647

66,95%

33,03%

3.778

78,67%

21,10%

2018

75.574

36,76%

63,24%

20.149

67,43%

32,57%

3.958

78,25%

21,60%

2019

81.878

36,45%

63,55%

20.638

67,88%

32,12%

4.042

79,17%

20,58%

2020

80.295

36,61%

63,38%

19.724

66,73%

33,24%

1.622

64,98%

33,72%

(1) Les dades anuals corresponen al setembre, a excepció de les dades de juny del 2020.

Elaboració pròpia. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
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Taula 3. Distribució de les persones aﬁliades en el règim general de la Seguretat Social segons secció
d’activitat
DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES AFILIADES EN EL RÈGIM GENERAL SEGONS ACTIVITAT
2n Trimestre 2020
CNAE09
Horta Nord Prov. de València Com. Valenciana
A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
1,33%
3,06%
3,38%
B. Indústries extractives
0,03%
0,06%
0,08%
C. Indústria manufacturera
16,00%
13,85%
13,89%
D. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
0,03%
0,19%
0,15%
E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
0,41%
0,95%
0,98%
F. Construcció
7,08%
6,50%
7,05%
G. Comerç en gros i a la menuda; reparació de vehicles de motor i motocicletes
28,09%
19,73%
19,80%
H. Transport i emmagatzematge
4,15%
5,56%
4,96%
I. Hostaleria
5,47%
7,06%
8,59%
J. Informació i comunicacions
3,18%
2,36%
1,95%
K. Activitats ﬁnanceres i d’assegurances
0,84%
1,78%
1,72%
L. Activitats immobiliàries
0,61%
0,81%
0,98%
M. Activitats professionals, cientíﬁques i tècniques
6,87%
5,42%
4,82%
N. Activitats administratives i serveis auxiliars
9,00%
7,12%
6,45%
O. Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria
2,35%
4,60%
4,73%
P. Educació
6,02%
5,69%
5,37%
Q. Activitats sanitàries i de serveis socials
3,81%
8,87%
8,68%
R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
1,09%
1,73%
1,71%
S. Altres serveis
1,98%
2,72%
2,86%
T. Activitats domèstiques com a ocupadors de personal domèstic; activitats
1,66%
1,93%
1,84%
domèstiques com a productors de béns i serveis per a ús propi
O. Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials
0,01%
0,01%

Elaboració pròpia. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Mes de referència: juny del 2020.

Taula 4. Causes que han promogut els ERTO segons municipi a l’Horta Nord.
CAUSES QUE HAN PROMOGUT ELS ERTO SEGONS MUNICIPI A L’HORTA NORD
Municipi

Producció
Total

Força major
%

Total

Altres causes
%

%

Total
ERTO (1)

Albalat dels Sorells

5

12,50%

34

85,00%

1

2,50%

40

Alboraia/Alboraya

28

8,67%

288

89,16%

7

2,17%

323

Albuixech

12

28,57%

28

66,67%

2

4,76%

42

4

13,33%

26

86,67%

0

0,00%

30

Alfara del Patriarca
Almàssera

7

13,21%

44

83,02%

2

3,77%

53

Bonrepòs i Mirambell

6

20,00%

24

80,00%

0

0,00%

30
314

Burjassot

15

4,78%

290

92,36%

9

2,87%

Emperador

0

0,00%

1

50,00%

1

50,00%

2

Foios

5

5,68%

81

92,05%

2

2,27%

88
115

Godella

9

7,83%

105

91,30%

1

0,87%

Massalfassar

9

22,50%

30

75,00%

1

2,50%

40

Massamagrell

11

9,24%

108

90,76%

0

0,00%

119

Meliana

8

8,25%

89

91,75%

0

0,00%

97

Moncada

25

11,57%

184

85,19%

7

3,24%

216

Museros

15

16,85%

71

79,78%

3

3,37%

89

Paterna

158

15,57%

836

82,36%

21

2,07%

1.015

Pobla de Farnals, la

4

5,56%

66

91,67%

2

2,78%

72

Puig de Santa Maria, el

5

5,49%

83

91,21%

3

3,30%

91

Puçol

15

8,02%

169

90,37%

3

1,60%

187

Rafelbunyol

14

10,61%

106

80,30%

12

9,09%

132

Rocafort

2

4,35%

44

95,65%

0

0,00%

46

Tavernes Blanques

5

6,94%

61

84,72%

6

8,33%

72

Vinalesa
Total

0

0,00%

28

96,55%

1

3,45%

29

362

11,17%

2.796

86,24%

84

2,59%

3.242

(1) Segons l’emplaçament de la seu ﬁscal de l’empresa. Data de referència 17 de juny del 2020.

Elaboració pròpia. Fuentes: Direcció General de Treball; Universitat de València.
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Total

Taula 5. Empreses afectades per ERTO segons CNAE09 a l’Horta Nord.
EMPRESES AFECTADES PER ERTO SEGONS CNAE A L’HORTA NORD (1) (2)
Municipi
Albalat dels Sorells

C

F

G

13

4

Alboraya

28

Albuixech

11

I

M

N

Altres
CNAE

P

Total empreses
afectades

4

8

1

0

1

9

40

13

75

75

14

13

15

90

323

1

15

7

1

0

0

7

42

Alfara del Patriarca

7

1

7

5

1

1

1

7

30

Almàssera

5

7

10

11

1

5

5

9

53

Bonrepòs i Mirambell

7

2

13

3

0

0

0

5

30

18

30

60

85

9

10

23

79

314

0

2

0

0

0

0

0

0

2

12

8

25

10

2

1

10

20

88

4

6

30

28

4

4

14

25

115

Burjassot
Emperador
Foios
Godella
Massalfassar

8

4

7

11

1

0

1

8

40

Massamagrell

5

9

25

35

2

2

4

37

119

Meliana

16

3

30

21

1

1

7

18

97

Moncada

38

16

43

40

8

3

14

54

216

Museros

20

2

29

17

0

6

3

12

89

Paterna

118

76

232

156

65

118

61

189

1.015

5

2

13

28

0

3

2

19

72

Pobla de Farnals, la
Puig de Santa Maria, el

4

6

18

33

2

2

5

21

91

Puçol

13

9

33

55

4

3

16

54

187

Rafelbunyol

35

10

37

21

5

2

4

18

132

2

3

8

10

1

0

5

17

46

Tavernes Blanques

8

11

7

15

2

2

1

26

72

Vinalesa

2

4

4

8

0

1

2

8

29

Rocafort

TOTAL
%

379

229

725

682

124

177

194

732

3.242

11,69%

7,06%

22,36%

21,04%

3,82%

5,46%

5,98%

22,58%

100%

(1) La taula inclou les activitats amb un major nombre de casos. Són les següents: C. Indústria manufacturera; F. Construcció; G. Comerç en
gros i a la menuda; reparació de vehicles de motor i motocicletes; I. Hostaleria; M. Activitats professionals, cientíﬁques i tècniques; N. Activitats
administratives i serveis auxiliars; P. Educació. (2) Segons l’emplaçament de la seu ﬁscal de l’empresa.

Elaboració pròpia. Fonts: Direcció General de Treball; Universitat de València; TGSS. Data de referència: 17 de juny del 2020.
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Taula 6. Persones afectades per ERTO segons CNAE09 a l’Horta Nord.
PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER ERTO SEGONS CNAE A L’HORTA NORD (1) (2) (3)
Municipi
Albalat dels Sorells

C

F

G

I

M

N

Altres
CNAE

P

Persones
treballadores afectades

91

7

6

23

2

0

2

30

161

Alboraya

192

40

376

537

35

50

69

411

1.710

Albuixech

582

1

233

30

1

0

0

83

930

Alfara del Patriarca

30

2

37

13

3

2

9

25

121

Almàssera

26

56

50

47

6

12

11

20

228

Bonrepòs i Mirambell

46

2

60

7

0

0

0

8

123

500

97

337

815

38

391

118

179

2.475

0

4

0

0

0

0

0

0

4

Foios

96

24

100

49

9

17

31

63

389

Godella

23

31

105

126

6

32

186

219

728

Massalfassar

278

25

73

108

4

0

11

40

539

Massamagrell

15

24

104

114

9

68

28

406

768

Burjassot
Emperador

Meliana

112

4

67

83

1

1

39

33

340

Moncada

465

79

176

107

21

17

77

184

1.126

Museros

871

13

198

51

0

10

13

58

1.214

Paterna

2.175

532

2.564

829

1.031

1.046

451

1.305

9.933

21

3

47

175

0

19

12

58

335

Pobla de Farnals, la
Puig de Santa Maria, el

98

40

123

254

3

9

61

132

720

Puçol

143

17

107

174

8

3

89

207

748

Rafelbunyol

350

37

173

70

11

2

11

81

735

3

6

18

78

6

0

70

82

263

253

40

112

31

7

60

8

48

559

76

14

46

13

0

3

9

14

175

Rocafort
Tavernes Blanques
Vinalesa
TOTAL
%

6.446

1.098

5.112

3.734

1.201

1.742

1.305

3.686

24.324

26,50%

4,51%

21,02%

15,35%

4,94%

7,16%

5,37%

15,15%

100%

(1) La taula inclou les activitats amb més nombre de casos. Són les següents: C. Indústria manufacturera; F. Construcció; G. Comerç en gros i a
la menuda; reparació de vehicles de motor i motocicletes; I. Hostaleria; M. Activitats professionals, cientíﬁques i tècniques; N. Activitats administratives i serveis auxiliars; P. Educació. (2) Segons l’emplaçament de la seu ﬁscal de l’empresa. (3) Persones treballadores de les empreses
afectades (no necessàriament empadronades en el municipi).

Elaboració pròpia. Fonts: Direcció General de Treball; Universitat de València; TGSS.
Data de referència: 17 de juny del 2020.
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Taula 7. Evolució de la taxa de desocupació a Europa. 2020.
EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE DESOCUPACIÓ A EUROPA. 2020
gener
UE 27

febrer

feb
6,50%

mar
6,50%

abr

maig

jun

jul

6,70%

6,90%

7,10%

7,20%

Diferència maig/
gener (1)
0,30%

Diferència
juliol/gener
0,60%

Bèlgica

març

5,00%

5,10%

5,30%

5,40%

5,50%

5,50%

0,30%

0,40%

Bulgària

abril

4,20%

4,10%

4,80%

4,60%

4,40%

4,40%

0,10%

-0,10%

República Txeca

maig

2,00%

2,10%

2,20%

2,40%

2,70%

2,70%

0,40%

0,70%

juny

4,90%

4,80%

4,90%

5,50%

6,00%

6,00%

0,60%

1,10%

Dinamarca
Alemanya
Estònia

juliol

3,60%

3,80%

4,00%

4,20%

4,30%

4,40%

0,80%

1,00%

4,70%

4,70%

4,80%

6,00%

7,00%

8,00%

-

2,30%

-

Irlanda

4,90%

4,80%

5,20%

5,00%

5,00%

4,60%

5,00%

0,10%

0,10%

Grècia

16,20%

15,90%

14,50%

15,70%

17,00%

-

-

0,80%

-

Espanya

13,80%

13,60%

14,50%

15,30%

15,40%

15,80%

15,80%

1,60%

2,00%

França

8,00%

7,70%

7,50%

7,80%

6,90%

6,60%

6,90%

-1,10%

-1,10%

Croàcia

6,30%

6,20%

6,80%

8,10%

8,90%

8,80%

8,60%

2,60%

2,30%

Itàlia

9,60%

9,40%

8,50%

7,30%

8,50%

9,30%

9,70%

-1,10%

0,10%

Xipre

6,30%

6,10%

6,40%

7,70%

8,10%

7,40%

6,90%

1,80%

0,60%

Letònia

7,00%

7,00%

7,20%

8,20%

8,70%

8,90%

9,00%

1,70%

2,00%

Lituània

6,10%

6,30%

6,60%

7,80%

8,50%

8,80%

9,00%

2,40%

2,90%

Luxemburg

5,70%

5,80%

6,50%

7,50%

7,70%

7,70%

7,30%

2,00%

1,60%

Hongria

3,40%

3,60%

3,70%

4,10%

4,80%

4,90%

-

1,40%

-

Malta

3,70%

3,50%

3,90%

4,40%

4,50%

4,30%

4,10%

0,80%

0,40%

Països Baixos

3,00%

2,90%

2,90%

3,40%

3,60%

4,30%

4,50%

0,60%

1,50%

Àustria

4,40%

4,40%

4,60%

4,70%

5,50%

5,40%

5,20%

1,10%

0,80%

Polònia

3,00%

3,00%

3,00%

3,10%

3,30%

3,30%

3,20%

0,30%

0,20%

Portugal

6,80%

6,40%

6,20%

6,30%

5,90%

7,30%

8,10%

-0,90%

1,30%

Romania

3,70%

4,30%

4,60%

5,00%

5,10%

5,30%

5,40%

1,40%

1,70%

Eslovènia

4,20%

4,20%

4,30%

4,70%

4,80%

4,80%

4,70%

0,60%

0,50%

Eslovàquia

6,10%

6,10%

5,80%

6,40%

6,50%

6,60%

6,80%

0,40%

0,70%

Finlàndia

6,80%

6,90%

7,00%

7,20%

7,40%

7,60%

7,80%

0,60%

1,00%

Suècia

7,20%

7,60%

6,80%

7,90%

8,50%

9,20%

9,20%

1,30%

2,00%

Regne Unit

3,90%

3,90%

3,80%

3,90%

3,80%

-

-

-0,10%

-

Islàndia

3,80%

3,90%

3,50%

3,90%

4,50%

4,50%

5,00%

0,70%

1,20%

Noruega

3,70%

3,50%

3,60%

4,10%

4,60%

5,20%

-

0,90%

-

Suïssa

4,30%

4,30%

4,40%

4,60%

4,80%

4,80%

-

0,50%

-

Turquia

12,60%

12,60%

12,90%

13,60%

14,00%

-

-

1,40%

-

(1) S’ha fet una comparativa entre els mesos de maig i gener per ser maig l’última data que arreplega xifres de desocupació de tots els països
de la taula.

Elaboració pròpia. Font: Eurostat
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Taula 8. Nombre d’empreses per sectors a l’Horta Nord. 2020.
NOMBRE D’EMPRESES PER SECTORS A L’HORTA NORD. 2020 (1)
Municipi
Albalat del Sorells
Alboraya
Albuixech
Alfara del Patriarca
Almàssera
Bonrepòs i Mirambell
Burjassot
Emperador
Foios
Godella
Massalfassar
Massamagrell
Meliana
Moncada
Museros
Paterna
Pobla de Farnals, La
Puig de Santa Maria, el
Puçol
Rafelbunyol
Rocafort
Tavernes Blanques
Vinalesa
TOTAL

Sector Primari
Total
%
10
7,8%
13
1,4%
6
4,4%
3
3,2%
9
5,0%
6
6,3%
5
0,6%
0
0,0%
10
4,8%
8
1,3%
3
2,3%
9
2,5%
25
8,3%
12
1,9%
20
7,5%
10
0,3%
3
1,2%
22
5,8%
15
2,6%
15
3,8%
4
1,0%
1
0,5%
4
4,0%
213
2,05%

Sector indústria
Total
%
14
10,9%
84
9,0%
23
16,9%
7
7,5%
17
9,4%
12
12,6%
41
4,8%
1
8,3%
25
11,9%
14
2,3%
22
16,7%
34
9,3%
33
10,9%
85
13,6%
55
20,8%
324
10,4%
22
9,0%
24
6,3%
44
7,5%
91
23,2%
5
1,2%
16
8,3%
9
8,9%
1.002
9,65%

Construcció
Total
%
10
7,8%
56
6,0%
9
6,6%
10
10,8%
22
12,2%
17
17,9%
112
13,2%
2
16,7%
22
10,5%
24
3,9%
12
9,1%
52
14,2%
25
8,3%
79
12,6%
29
10,9%
256
8,2%
23
9,4%
26
6,8%
44
7,5%
40
10,2%
13
3,2%
29
15,1%
13
12,9%
925
8,91%

Sector serveis
Total
%
94
73,4%
781
83,6%
98
72,1%
73
78,5%
132
73,3%
60
63,2%
692
81,4%
9
75,0%
153
72,9%
575
92,6%
95
72,0%
271
74,0%
220
72,6%
449
71,8%
161
60,8%
2.536
81,1%
197
80,4%
310
81,2%
485
82,5%
247
62,8%
382
94,6%
146
76,0%
75
74,3%
8.241
79,39%

(1) Es contempla qualsevol forma jurídica a excepció de les persones treballadores autònomes.

Elaboració pròpia. Font TGSS, maig del 2020.

Taula 9. Persones per nivell d’estudis de la població resident a l’Horta Nord segons sexe.
NIVELL D’ESTUDIS DE LA POBLACIÓ RESIDENT A L’HORTA NORD PER SEXE
Detall del nivell d’estudis
Persones analfabetes

Total

D

%

3.830

2.735

71,41 %

Persones sense estudis

18.580

10.720

Persones amb 5 anys d’escola (1)

31.805

16.475

H

%

1.100

28,72 %

57,70 %

7.860

42,30 %

51,80 %

15.330

48,20 %

ESO, EGB o batxillerat elemental (2)

69.510

32.815

47,21 %

36.695

52,79 %

Batxillerat, COU, PREU

30.630

14.880

48,58 %

15.750

51,42 %

FP grau mitjà, FP I, certiﬁcat de EOI

17.445

8.870

50,85 %

8.575

49,15 %

FP grau superior, FPII, mestratges

17.530

8.445

48,17 %

9.085

51,83 %

Diplomatura universitària

17.055

10.010

58,69 %

7.045

41,31 %

Grau universitari o similar

3.820

1.960

51,31 %

1.860

48,69 %

Llicenciatura universitària

22.420

11.760

52,45 %

10.660

47,55 %

3.130

1.495

47,76 %

1.635

52,24 %

Màster oﬁcial universitari (3)
Doctorat
Total

1.945

780

40,10 %

1.160

59,64 %

237.700

120.945

50,88 %

116.755

49,12 %

(1) Persones que van anar a escola cinc anys o més però no van arribar a l’últim curs d’ESO, EGB o batxillerat elemental.
(2) Persones que van arribar a l’últim curs d’ESO, EGB o batxillerat o tenen el certiﬁcat d’escolaritat o d’estudis primaris.
(3) Màster oﬁcial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues.

Elaboració pròpia. Font: INE. Censos de Població i Habitatges 2011.
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Total
128
934
136
93
180
95
850
12
210
621
132
366
303
625
265
3.126
245
382
588
393
404
192
101
10.381

Taula 10. Persones per sexe, característiques demogràﬁques i tipus d’ús de TIC.
PERSONES PER SEXE, CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES I TIPUS D’ÚS DE LES TIC (1) (2)
Total

H

D

Persones que han utilitzat el telèfon mòbil en els últims tres mesos

96,90%

96,70%

97,10%

Persones que han utilitzat Internet en els últims tres mesos

90,70%

90,70%

90,70%

Persones que han utilitzat Internet almenys una vegada per setmana en els últims tres mesos

87,70%

87,40%

88,00%

Persones que han utilitzat Internet diàriament (almenys cinc dies a la setmana)

77,60%

77,00%

78,20%

Persones que han comprat a través d’Internet en els últims tres mesos

46,90%

48,00%

45,80%

34.910.798

17.316.322

17.594.476

Total

(1) Els percentatges estan calculats respecte al total de la columna respectiva. (2) Les xifres fan referència al conjunt de l’Estat espanyol.

Elaboració pròpia. Font: Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i comunicació en els habitatges. 2019. INE.

Taula 11. Habilitats digitals en l’ús d’Internet o programari.
HABILITATS DIGITALS EN L’ÚS D’INTERNET O PROGRAMARI (1) (2)
Usuaris d’Internet en els últims tres mesos
Total
HABILITATS DIGITALS: sense habilitats

H

D

2,20%

1,90%

2,50%

HABILITATS DIGITALS: habilitat baixa

34,70%

33,30%

36,10%

HABILITATS DIGITALS: habilitat bàsica

23,30%

23,60%

23,00%

HABILITATS DIGITALS: habilitat avançada

39,80%

41,20%

38,40%

HABILITATS D’INFORMACIÓ: cap

8,50%

8,00%

8,90%

HABILITATS D’INFORMACIÓ: bàsiques

10,40%

11,00%

9,80%

HABILITATS D’INFORMACIÓ: avançada

81,10%

81,00%

81,20%

8,30%

8,30%

8,30%

HABILITATS DE COMUNICACIÓ: bàsiques

18,40%

19,30%

17,60%

HABILITATS DE COMUNICACIÓ: avançada

73,30%

72,30%

74,20%

HABILITATS DE RESOLUCIÓ: cap

14,30%

12,80%

15,70%

HABILITATS DE RESOLUCIÓ: bàsiques

20,10%

19,50%

20,80%

HABILITATS DE RESOLUCIÓ: avançada

65,60%

67,70%

63,50%

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES: cap

34,70%

33,10%

36,20%

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES: bàsiques

17,20%

17,20%

17,20%

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES: avançada

48,20%

49,70%

46,60%

31.670.610

15.704.725

15.965.884

HABILITATS DE COMUNICACIÓ: cap

Total

(1) Els percentatges estan calculats respecte al total de la columna respectiva. (2) Les xifres fan referència al conjunt de l’Estat espanyol.

Elaboració pròpia. Font: Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i comunicació en els habitatges, 2019. Institut Nacional d’Estadística.
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Taula 12. Habitatges per grandària de l’habitatge, hàbitat, tipus d’habitatge, ingressos mensuals nets de
l’habitatge i tipus d’equipament.
HABITATGES PER GRANDÀRIA DE L’HABITATGE, HÀBITAT, TIPUS D’HABITATGE, INGRESSOS MENSUALS
NETS DE L’HABITATGE I TIPUS D’EQUIPAMENT (1)
Habitatges amb alguna mena de
ordinador

Habitatges que disposen
d’accés a Internet

Ingressos mensuals nets de l’habitatge

Total

Menys de 900 euros

2.695.328

58,10%

77,90%

De 900 a menys de 1.600 euros

4.952.780

76,70%

90,50%

De 1.600 a menys de 2.500 euros

3.267.361

91,90%

97,40%

2.500 o més euros

2.765.923

97,40%

99,20%

NS/NR

2.769.991

81,40%

91,50%

16.451.384

80,90%

91,40%

Total

(1) Les xifres fan referència al conjunt de l’Estat espanyol.

Elaboració pròpia. Font: Enquesta equipament i ús de les TIC en els habitatges. 2019. INE.

Taula 13. Habilitats digitals en l’ús d’Internet o programari, per motius particulars, tipus d’habilitat i per
característiques demogràﬁques.
HABILITATS DIGITALS EN L’ÚS D’INTERNET O PROGRAMARI, PER MOTIUS PARTICULARS, PER TIPUS D’HABILITAT I PER
CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES (1) (2)
De 16 a 24
anys
HABILITATS DIGITALS: sense habilitats

De 25 a 34
anys

De 35 a 44
anys

De 45 a 54
anys

De 55 a 64
anys

De 65 a 74
anys

0,10%

0,60%

1,30%

1,10%

3,90%

5,40%

HABILITATS DIGITALS: habilitat baixa

13,30%

20,10%

30,00%

37,30%

43,00%

38,80%

HABILITATS DIGITALS: habilitat bàsica

17,90%

22,00%

24,70%

24,10%

20,70%

13,00%

HABILITATS DIGITALS: habilitat avançada

67,80%

55,20%

41,40%

31,80%

18,80%

6,50%

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES: cap

12,00%

20,10%

29,40%

35,90%

44,40%

40,80%

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES: bàsiques

8%

16,70%

18,90%

17%

16%

12,20%

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES: avançada

79%

61,10%

49,10%

41%

26%

10,60%

4.147.972

5.290.198

7.353.852

7.452.370

6.100.400

4.566.006

Total

(1) Els percentatges estan calculats respecte al total de la columna respectiva. (2) Les xifres fan referència al conjunt de l’Estat espanyol.

Elaboració pròpia. Font: Enquesta sobre equipament i ús de les TIC en els habitatges. 2019. INE.

Taula 14. Nombre de persones treballadores de l’Horta Nord per subsectors del sector serveis.

NOMBRE DE PERSONES TREBALLADORES PER SUBSECTORS DEL SECTOR SERVEIS I A L’HORTA NORD
Comerç per major
R.Gral
(1)
Persones
treballadores

9.872

Comerç per
menor

Aut.

R.Gral

Aut.

1.541

17.906

3.042

Hostaleria
R.Gral
8.372

Altres serveis

Total serveis

Aut.

R.Gral

Aut.

R.Gral

1.872

46.028

9.385

82.178

Total treballadors
(3)

Aut.
15.840

128.944

(1) Inclou sistemes integrats en el RGSS (artistes, professionals taurins, treballadors ferroviaris, jugadors professionals de futbol, personal
empleat de la llar). Els dos últims es troben integrats des de l’1 de gener del 2012.

Elaboració pròpia. Font: TGSS, maig del 2020
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Taula 15. Nombre d’empreses de l’Horta Nord per subsectors del sector serveis.
NOMBRE D’EMPRESES PER SUBSECTORS DEL SECTOR SERVEIS I A L’HORTA NORD (1)
Comerç en
gros

Empreses

Comerç a la
menuda

Hostaleria

Altres serveis

Total serveis

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

865

8,33%

816

7,86%

747

7,20%

5.813

56,00%

8.241

79,39%

Total empreses
10.381

(1) Els percentatges estan calculats sobre el total d’empreses.

Elaboració pròpia. Font: TGSS, maig del 2020

Taula 16. Famílies professionals a l’Horta Nord. Curs 2019-2020.
FAMÍLIES PROFESSIONALS A L’HORTA NORD. CURS 2019-2020
Família professional
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió

Total
4
15

Agrària

2

Arts gràﬁques

1

Comerç i màrqueting

2

Electricitat i electrònica

20

Fabricació mecànica

3

Hostaleria i turisme

8

Imatge personal

4

Imatge i so

7

Indústries alimentàries

1

Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment

13
2

Química

1

Sanitat

20

Serveis socioculturals i a la comunitat

7

Transport i manteniment de vehicles

7

Total

117

Elaboració pròpia. Font: Generalitat Valenciana.
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ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA
Juan Aparicio Guadas, Neus Hernández Cabo, Marta Nicolau Gallego
Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació. València Activa

INTRODUCCIÓ
Tal com s’indica en el Pla estratègic d’ocupació,
emprenedoria i formació de la ciutat de València
2017-2020 que regeix i vertebra les accions de
València Activa, «la planiﬁcació estratègica és una
manera proactiva i sistemàtica d’enfrontar-se al
futur. Pretén reduir la incertesa en la presa de decisions mitjançant una anàlisi detallada dels elements que componen una realitat particular per a
descobrir-ne les interrelacions i actuar amb criteris més ben deﬁnits».
Al seu torn, ajudats per LABORA el marc de:
Programa «Avalem Territori», que pretén dissenyar una nova metodologia d’estratègies territorials conjunta, en què treballar des de l’orientació,
la inserció i el foment de l’ocupació, establint un
nou model de gestió que adapte l’exercici de les
polítiques actives d’ocupació al territori de manera que les vincule i connecte amb les necessitats
reals de les persones i de les empreses, i que integre els agents territorials i sectorials.
- PROJECTES EXPERIMENTALS, «EMPACE
2019/2020», que es tracta d’un programa de
subvencions destinades a fomentar els acords
territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.
S’ha de destacar que l’estratègia d’ocupació està
alineada amb el Pla estratègic d’ocupació, emprenedoria i formació 2017-2020; amb els eixos
estratègics en matèria d’ocupació en l’àmbit autonòmic i estatal, entre d’altres (Estratègia d’especi-

alització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana, Pla d’acció per a la
transformació del model econòmic valencià 20172027, Estratègia espanyola d’economia social
2017-2020); i amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) inclosos en l’Agenda 2030
per al desenvolupament sostenible, especialment
la promoció d’un desenvolupament socioeconòmic, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les persones.
S’ha fet èmfasi en la realitat actual fruit de la COVID, tal com es pot apreciar en el diagnòstic i en
les accions que emanen de l’estratègia.
Des de València Activa es concep el desenvolupament local d’una manera holística, fruit de la suma
d’accions, polítiques i estratègies que promouen
activitat econòmica en un determinat territori, prioritzant l’aproﬁtament eﬁcient de recursos i actius
endògens com a punt de partida per a estimular el
creixement econòmic, crear ocupació i millorar la
qualitat de vida. Per això és necessari el consens
entre polítiques i projectes entre l’Administració
pública, el teixit comunitari, el sector privat i el
tercer sector.
L’elecció de marcs territorials adequats per l’escala geogràﬁca, perﬁl sociodemogràﬁc, conﬁguració economicoempresarial, esdevindre històric,
així com pel sentiment d’identitat i arrelament de
la població, sembla essencial perquè determinades iniciatives que compten amb la implicació
social com a característica fonamental puguen
prosperar. L’escenari és clau, llavors, junt amb els
components, per a construir projectes que preten375
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guen optimitzar els elements endògens, a partir
d’un enfocament basat a estretir les relacions i
establir xarxes per a l’acció compartida. Això ens
condueix a la màxima de recuperar el protagonisme del barri i els seus recursos com a actors clau
que pretenen sumar esforços de cara a la superació de problemes de dimensió socioeconòmica
i projecció local.

seguir i exercitar opinions ben fonamentades. A
més, aprenen a considerar i entendre les raons
dels altres actors (Marchioni, 2004). Per això, cal
afavorir la gestió participativa dels processos de
desenvolupament en el marc local, facilitant la
concurrència de la ciutadania mitjançant l’habilitació de canals eﬁcaços i utilitzant mètodes participatius moderns.

Al seu torn, es conjuga amb la indubtable inﬂuència del mercat local de treball, que en el cas de
València no només se circumscriu als límits de
ciutat com a tal, sinó que concerneix els altres
pactes limítrofs.

Des d’una perspectiva operativa, la participació
social permet conéixer de manera directa els interessos, les aspiracions i les necessitats de la població, enriquir els projectes per la canalització de
múltiples aportacions, aprofundir en la informació, sensibilització i responsabilitat de la ciutadania. També permet establir xarxes que promoguen
el treball comú, fomentar la creació d’espais de
trobada moderns i la constitució de nous col·lectius, assegurar la viabilitat i l’èxit de les iniciatives
mampreses de manera compartida i, també, canalitzar adequadament els processos de desenvolupament en clau de sostenibilitat. D’ací que des
del govern local siga fonamental enfortir els valors democràtics per a permetre més concurrència social en la dinàmica de la presa de decisions.

ABAST
L’abast de l’estratègia que s’emmarca en el present document quant a la implicació de València
Activa en el disseny i la promoció queda condicionat per les competències i els recursos amb els
quals compta la mateixa Fundació València Activa del Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València-CV. Així doncs, la Fundació València Activa s’ha
fet ressò de les necessitats de planiﬁcació estratègica a València a escala inframunicipal, unit a la
vinculació amb les àrees limítrofes, i és per això
que ha promogut el disseny de la present estratègia. Més encara, en virtut de les seues competències i recursos disponibles, executa gran part de
les accions que es desprenen de l’estratègia.
Al llarg del document es poden apreciar accions
que tenen un grau de detall més gran (incloent-hi
indicadors, programació, etc.), que es corresponen
amb les que la Fundació València Activa està en posició d’executar. No obstant això, altres presenten
un grau més baix de detall, atés que s’escapen de
les competències de la Fundació, adquireixen un rol
de mobilització i detonant de la posada en marxa
(generant espais de trobada, articulant stakeholders, etc.), no tant en el rol de l’execució directa.
ANTECEDENTS I MARC ACTUAL
La participació social ha de constituir un component fonamental de l’estratègia de desenvolupament de qualsevol àmbit geogràﬁc. La seua expressió, a través de vies adequades, redunda en
la conﬁguració d’un procés mitjançant el qual els
individus, els col·lectius i la comunitat adquireixen
més responsabilitat real en el govern de les qüestions compartides, augmenten la seua capacitat i
disposició cap a la solidaritat i el cooperativisme,
eleven el seu nivell d’informació i consciència sobre els assumptes públics i la importància d’acon376

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE
DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC
A continuació es mostra el procés de construcció
de l’estratègia, la qual parteix d’una etapa inicial
d’anàlisi que comporta un diagnòstic territorial
amb les particularitats de la ciutat i els seus districtes i barris en funció de fonts secundàries.
Posteriorment, es du a terme una segona etapa ja
centrada en el disseny, sobre la base d’un procés
de cocreació, del qual s’obté informació de fonts
primàries sobre la base d’un procés participatiu.
Un procés que parteix de diverses trobades, en
què es contacta amb els actors i se’ls convida a
participar i millorar-ne el disseny. Allí es recopilen
iniciatives que donen peu a completar l’estructura
inicial de l’estratègia. Una participació que arriba
a més de huitanta persones de diferents emplaçaments a la ciutat i diferents perﬁls.
Al seu torn, es va dur a terme un grup focal en què
van participar actors rellevants en matèria de formació professional. Uns actors que s’emmarcaven
tant des del punt de vista de l’oferta de formació
com de la demanda, incloent-hi actors rellevants
com ara empreses que representen l’objectiu últim que persegueix la formació, la incorporació
dels professionals al mercat laboral.

Posteriorment, es genera un ESPAI EN LÍNIA
D’APORTACIONS i millores i s’organitzen, al seu
torn, reunions bilaterals amb actors.
El procés conclourà amb el lliurament d’un document consensuat i cocreat.
DIAGNÒSTIC TERRITORIAL
El punt de partida per al disseny de l’Estratègia
d’ocupació és el diagnòstic territorial que aporta
un coneixement més bo de la realitat socioeconòmica de la ciutat per a adequar les polítiques
d’ocupació al territori, fent un diagnòstic territorial de València amb perspectiva d’ocupació.
Cal destacar que València s’erigeix com a capital
de la Comunitat Valenciana al voltant de la qual
es conﬁgura una àrea funcional de vora 1.800.000
d’habitants, constituïda per noranta municipis. Té
un potencial extraordinari per a arribar a ser una
de les ciutats més importants de la Unió Europea i
liderar les urbs de l’Europa meridional.
ANÀLISI TERRITORIAL
Capital natural

El paisatge natural de València està representat
per dos elements principals: l’Albufera i la Devesa.
La superfície forestal del terme municipal de València és de 3.451 ha, un 25% del terme municipal.
Compta amb dos espais naturals protegits: el parc
natural de l’Albufera i la marjal de Rafalell i Vistabella, i elements d’elevat interés visual: els Jardins del Túria, el parc natural del Túria, carril bici a
l’Albufera, la Via Xurra, el Bioparc, l’Oceanogràﬁc,
la singularitat de l’Horta i huit platges amb bandera blava de les nou que hi ha. Tot això representa
una oferta natural per al turista sensibilitzat amb
l’ecologia i la protecció del medi ambient.
Capital humà
Des de 1996, València pateix un procés d’envelliment demogràﬁc: s’ha passat d’una piràmide poblacional regressiva a una amb una clara tendència a convertir-se en estacionària moderna. L’índex
d’envelliment augmenta, i consegüentment les
taxes de dependència, al mateix temps que l’índex
de joventut descendeix en els últims dotze anys. A
partir del 2010 disminueix gradualment la població
ﬁns a l’any 2015, i es produeix un lleuger augment
a partir del 2016, el 2018 i el 2019, fet que es reﬂecteix en la població activa de la ciutat.
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Ilustració 1. Procés de cocreació de l’estratègia

Capital social i cultural
El patrimoni històric artístic i musical, la indústria
cultural contemporània, així com la cultura popular i les tradicions constitueixen un atractiu d’oci
cultural per al turisme, al mateix temps que resulta una variable rellevant per a la competitivitat
de la ciutat.

Les empreses valencianes, amb fort predomini de
pimes, es caracteritzen per una baixa implantació tecnològica, diﬁcultat per a invertir en R+D+I,
un nivell d’interconnexió informal i una escassa
transició d’activitats tradicionals a les de noves
tecnologies. Això repercuteix en la diﬁcultat per a
augmentar el component innovador tant en processos com en productes, així com en la capacitat
exportadora.

Capital territorial
Xarxes
L’estructura bàsica territorial de la xarxa de carreteres valencianes és fruit de la combinació de
dos models: el radial (amb el centre a València i
l’àrea metropolitana) i l’axial (nord-sud, pel sector
litoral).
València té una bona infraestructura de transport terrestre, aeri i marítim, la qual cosa facilita
l’atracció d’inversió privada i de turisme. L’oferta
cultural i d’oci converteix València en centre turístic i ofereix, majoritàriament, allotjament en el
sector hoteler. No obstant això, el sector immobiliari ofereix habitatges secundaris destinats a
l’allotjament turístic residencial, per la qual cosa
el lloguer d’apartaments s’erigeix com un important generador d’activitat econòmica a la ciutat.
Referent a això, la proliferació de negocis de home
sharing, encara sense regular, està provocant
l’augment general en els preus del lloguer d’habitatges principals, que constitueixen el 80% del
parc total d’habitatges. Un negoci que està concentrat a València, sobretot, a Ciutat Vella, l’Eixample, Extramurs i Poblats Marítims.
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El teixit industrial valencià es caracteritza per
clústers o districtes industrials que col·laboren
entre si per a ser més competitius; no obstant
això, hi ha un entramat dèbil de relacions formals
intersectorials i interterritorials en forma de xarxa, idoni per a la creació de coneixement i la innovació.
Processos d’innovació
València s’ha convertit en una de les millors ciutats de suport a l’emprenedoria digital, per la qual
cosa han proliferat empreses emergents especialitzades en noves tecnologies. A més, en els últims
anys s’ha incrementat una nova modalitat de treball col·laboratiu centrat en els anomenats espais
de treball cooperatiu, els quals agrupen activitats
econòmiques d’índole diferent i variada.
Cal destacar que València opta a convertir-se en
Capital Europea de la Innovació 2020 (fons europeus H2020) després de ser seleccionada com a
única ﬁnalista espanyola, gràcies a la seua estra-

tègia d’innovació per missions per a la dècada que
ve que arreplega «Missions València 2030».
ANÀLISI LABORAL
Cal destacar que ens centrem en un àmbit geogràﬁc signiﬁcatiu (els mercats laborals territorials) i l’estructura interna de l’àrea objecte d’estudi.
L’augment generalitzat dels ﬂuxos de mobilitat i
desplaçaments pendulars subratlla el caràcter
supramunicipal dels mercats de treball, que dona
lloc a una àrea de mercat de treball local. A València, el 74% de la població ocupada resident té
localitzat el lloc de treball a la mateixa ciutat, fet
que origina concentracions d’ocupació allunyades
i independents de la distribució de la població resident (polígons industrials, centres comercials,
centres logístics…). El 26% es desplaça a treballar
a municipis circumdants.
Caracterització de la població resident en relació amb l’ocupació
A la ciutat resideixen 661.400 persones majors de
16 anys, de les quals el 54,3% es declaren actives i
el 44,7%, ocupades. De les ocupades, el 52,6% són
homes i el 47,4%, dones. El 17% de les persones
ocupades són autònomes i el 83% treballen per
compte d’altri, sobretot en el sector privat. Només
el 21,6% de l’ocupació a la ciutat es desenvolupa
en el sector públic, el major pes del qual es concentra en l’Administració autonòmica (71,9%). En
termes generals, la contractació laboral temporal
suposa aproximadament el 90% del total de contractes en els últims anys.
Enquesta de població activa

Les dades de l’EPA del segon trimestre del 2020
reﬂecteixen la situació procedent de la COVID-19,
que comptabilitza 358.900 de població activa,
-25.900 que el trimestre anterior, -14.800 que en
el mateix període de l’any 2019.
La població ocupada disminueix en el segon trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior
en -34.800 (-10,5%), -29.500 (-9,1%) que fa un any.
Des del trimestre passat s’aprecien descensos de
l’ocupació en els sectors de serveis (-26.100), indústria (-4.700), construcció (-3.000) i agricultura
(-1.000). En la comparació interanual incrementa
l’ocupació el sector de la construcció (+200), alhora que descendeix en serveis, indústria i agricultura.
El 81% de l’ocupació a València es concentra en
el sector serveis, seguit del 13% en la indústria,
el 5% en la construcció i l’1% en l’agricultura. Un
dels efectes de la crisi de la COVID-19 ha sigut la
signiﬁcativa destrucció d’ocupació en determinats
sectors com els serveis, la construcció i la indústria, els quals han perdut rellevància en el teixit
productiu valencià.
Pel que fa a la població desocupada, les dades
mostren un augment: +8.800 (+16,1%) des del trimestre passat, +14.700 (+30,2%) des de fa un any.
La taxa de desocupació se situa en el 17,7%, amb
diferències entre sexes: 18,7% de dones i 16,7%
d’homes, i el 6,9% busca la primera faena. En termes generals, el 28,2% de les persones desocupades són menors de 30 anys; el 27,6% són parades
de llarga duració i el 19,2% no tenen faena des de
fa més de dos anys.

Gràﬁc 1. Evolució d’indicadors socioeconòmics a València Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA
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Gràﬁc 2. Variació absoluta trimestral/interanual de població ocupada, segons el sexe
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA

Gràﬁc 3. Evolució de l’ocupació segons els sectors d’activitat. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA

Desocupació registrada
Les dades de desocupació registrada de juliol del
2020 mostren els efectes de la crisi de la pandèmia de la COVID-19, encara que amb un descens
en les dades de desocupació registrada del -3,9%,
en comparació amb els mesos de març i abril, que
es va incrementar en +9,6% i +10,8% respectivament, i els ascensos de maig, de +0,15%, i juny, de
+4,68%.
Es registra un descens de la desocupació, amb
-2.652 persones des del mes de juliol passat. Són
+11.909 persones desocupades des de febrer del
2020, en la comparació interanual són +12.486
persones desocupades. Un últim augment que
correspon a una variació interanual de juliol del
2019 de +22,4%, similar a la Comunitat Valenciana
i inferior en 1,6 punts a Espanya.
Les dones registren un descens relatiu de la desocupació inferior als homes i redueixen el seu
pes en -1,2 punts respecte de febrer del 2020
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(anterior a la COVID-19), encara que descendeix la
desocupació en tots dos sexes en la comparació
intermensual: homes (-1.580) i dones (-1.072), i
augmenta des de febrer del 2020: homes (+5.681)
i dones (+6.228), i en la comparació interanual: dones (+6.235) i homes (+6.251).
Destaca el descens de la desocupació en joves
menors de 30 anys respecte del mes anterior de
-2.239, que representa el 84% del total de persones desocupades, i destaca l’augment des de febrer del 2020 en +3.828, respecte del mateix període de l’any 2019 en + 4.381.
Quant a la variable per nivells formatius, des del
mes passat descendeixen les persones desocupades sense qualiﬁcació en -1.952 i en qualiﬁcades en -700, i augmenten respecte de febrer del
2020 en +4.663 en persones qualiﬁcades i +7.946
en persones sense qualiﬁcació, en la comparació
interanual en +4.061 en qualiﬁcades i +7.625 en
sense qualiﬁcació. L’últim punt correspon en la
comparació interanual a les persones qualiﬁcades

Població ocupada
II T 2019

I T 2020

II T 2020

Anual

Trimestre
anterior

Anual

Trimestre
anterior

Agricultura

4.400

2.700

1.700

-2.700

-1.000

-61,36%

-37,04%

Indústria

42.600

44.500

39.800

-2.800

-4.700

-6,57%

-10,56%

Construcció

13.500

16.700

13.700

200

-3.000

1,48%

-17,96%

Serveis

264.600

266.400

240.300

-24.300

-26.100

-9,18%

-9,80%

Taula 1. Població ocupada per sectors. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA

Gràﬁc 5. Evolució de la desocupació registrada.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA

Gràﬁc 4. Evolució de la taxa de desocupació.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA
Desocupació registrada

Taxa de variació respecte de juliol del 2020

Juliol 2019

Febrer 2020

Juny 2020

Juliol 2020

Respecte de fa
un any

Respecte de
febrer 2020

Respecte de fa
un mes

Total

52.621

53.198

67.759

65.107

23,7%

22,4%

-3,9%

Dones

31.345

31.352

38.652

37.580

19,9%

19,9%

-2,8%

Homes

21.276

21.846

29.107

27.527

29,4%

26,0%

-5,4%

Joves 16-29 anys

7.533

8.086

14.153

11.914

58,2%

47,3%

-15,8%

30 a 44 anys

15.866

15.531

20.497

20.187

27,2%

30,0%

-1,5%

Més de 45 anys

29.222

29.581

33.109

33.006

12,9%

11,6%

-0,3%

Taula 2. Evolució de persones desocupades i taxa de variació. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA.

que creixen quasi 3 punts menys que les no qualiﬁcades, igual que des de febrer del 2020, però en
termes intermensuals s’inverteix i descendeixen
més les persones no qualiﬁcades, amb -4,4%, i les
qualiﬁcades, amb -3%.
Des del mes passat descendeix la desocupació en
tots els sectors: la construcció, el -3,53%; l’agricultura, el -1,65%; la indústria, un -1,04%, i els
serveis, el -2,3%. Des de febrer del 2020 la crisi
COVID-19 mostra un increment de persones desocupades en indústria del +59,9%, i el descens
en construcció, amb el -12,2%. En la comparació
interanual destaca l’augment de persones desocupades en serveis i indústria, amb el +22,6% i el
21,4% respectivament.
Les dades de desocupació registrada per seccions
d’activitat es presenten en la taula 5, en la qual
s’observa com la desocupació al juliol incideix,
en major mesura, en «Activitats administratives i

serveis auxiliars», seguida de «Comerç en gros i a
la menuda; reparació de vehicles de motor i motocicletes» i «Hostaleria».
Des del mes passat augmenta la desocupació en
les seccions següents, que afecta: «Educació»,
«Subministrament d’energia elèctrica, gas» i «Administració pública i defensa; Seguretat Social»
i, destaquen els descensos de la desocupació en
«Transport i emmagatzematge», «Activitats sanitàries i de serveis socials» i «Hostaleria», després
de l’obertura del conﬁnament per la COVID-19.
Des del mes previ a la COVID-19 les activitats amb
més impacte i en què augmenta la desocupació
són: «Educació», «Activitats artístiques, recreatives” i «Subministrament d’energia elèctrica, gas»,
mentre que descendeix en «Indústries extractives», «Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus» i «Activitats sanitàries i de serveis socials».
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Desocupació registrada

Variació absoluta

Tasa variación

Juliol
2019

Febrer
2020

Juny
2020

Juliol
2020

Respecte
de juliol
2019

Respecte
de
Febrero
2020

Respecte
de fa un
mes

Respecte
de juliol
2019

Respecte
de febrer
2020

Respecte
de fa un
mes

Persones desocupades qualiﬁcades

18.582

18.680

23.343

22.643

4.061

3.963

-700

21,85%

21,22%

-3,00%

Persones desocupades no qualiﬁcades

34.039

34.518

44.416

42.464

8.425

7.946

-1.952

24,75%

23,02%

-4,39%

Taula 3. Desocupació registrada i taxa de variació segons el nivell formatiu. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
de LABORA
Desocupació registrada per sectors

Juliol 2019
Febrer 2020

Taxa de variació respecte de juliol del 2020

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

989

4.511

3.443

39.782

17,16%

21,41%

16,04%

22,58%

969

3.397

4.549

41.027

23,32%

59,91%

-12,20%

20,40%

Juny 2020

1.044

5.475

4.286

49.982

-1,65%

-1,04%

-3,53%

-2,30%

Juliol 2020

1.215

5.489

4.140

50.559

Taula 4. Desocupació registrada per sectors. Total i taxa de variació. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de
LABORA

Els majors ascensos de persones desocupades en la
comparació interanual estan en: «Transport i emmagatzematge», «Subministrament d’energia elèctrica,
gas» i «Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment», les més afectades per la COVID-19, encara
que afecta totes les seccions econòmiques.
En relació amb la desocupació registrada per
grups d’ocupació al juliol, els majors percentatges
de desocupació es concentren en «Ocupacions
elementals», «Tècnics; professionals de suport»
i «Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors».
Des del mes de juny passat descendeix la desocupació en la majoria de les ocupacions: «Ocupacions elementals», «Treballadors dels serveis
de restauració, personals, protecció i venedors»,
«Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors», «Artesans i treballadors qualiﬁcats de
les indústries manufactureres i la construcció» i
«Directors i gerents», i l’únic ascens de persones
desocupades està en «Tècnics i professionals cientíﬁcs i intel·lectuals».
Els efectes de la COVID-19 sobre la desocupació
des de febrer del 2020 afecten: «Tècnics i tècniques i professionals cientíﬁcs i intel·lectuals», «
Ocupacions elementals» i «Tècnics i tècniques
professionals de suport».
En termes interanuals els majors increments de
desocupació són: «Ocupacions militars», «Ocupacions elementals», «Tècnics; professionals de suport» i «Treballadors dels serveis de restauració,
personals, protecció i venedors».
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El sistema productiu local i els llocs de treball
en el territori
Les empreses situades a València registrades
en el directori central d’empreses del 2019 són
66.526, i són industrials el 3,4%, del sector de
la construcció, el 8,2%, i del sector serveis, el
88,4%.
Les empreses inscrites en la Seguretat Social
augmenten en +1,4% des del trimestre passat i en
-4,5% respecte de l’any passat. En relació amb el
tipus de persona, els majors ascensos es produeixen en persones físiques, amb el +3,8%, mentre
que les jurídiques augmenten el +0,45%.
Per sectors, augmenta l’agricultura amb el +9,9%;
la construcció, el +4,5%; els serveis, el +1,25%, i
descendeix la indústria el -2,2% des del trimestre
passat.
En relació amb el tipus de persona, els majors ascensos es produeixen en persones físiques, amb
el +3,8%, mentre que les jurídiques augmenten el
+0,45%.
València està especialitzada en els sectors d’informació i comunicacions, activitats ﬁnanceres,
educació i activitats sanitàries, activitats immobiliàries, activitats professionals i tècniques, activitats de comerç i transport i hostaleria.
El turisme s’ha convertit en un sector estratègic
per a la ciutat, ja que en el 2015 va generar un
impacte de 1.114 milions d’euros, i va sostindre
16.660 llocs de treball, encara que els efectes de

Taxa de variació respecte de juliol del 2020
Juliol del 2020

Pes

Total

65.107

100,0%

23,7%

22,4%

-3,9%

Agricultura, ramaderia i pesca

1.195

1,8%

17,2%

23,3%

-1,6%

12

0,0%

20,0%

-7,7%

0,0%

4.959

7,6%

21,8%

21,7%

-0,8%

51

0,1%

34,2%

41,7%

6,3%

410

0,6%

15,2%

-3,5%

-4,7%

Indústries extractives
Indústria manufacturera
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor…
Subministrament d’aigua, activitats de sanejament,
gestió de residus…
Construcció

Julio del 2019

Febrer del 2020 Juny del 2020

3.994

6,1%

16,0%

17,6%

-3,5%

Comerç en gros i a la menuda; reparació de vehicles de
motor i motocicletes

9.303

14,3%

22,5%

17,7%

-2,7%

Transport i emmagatzematge

2.160

3,3%

34,6%

23,7%

-6,8%

Hostaleria

8.071

12,4%

27,9%

24,5%

-5,8%

Informació i comunicacions

1.285

2,0%

20,2%

27,5%

-2,2%

536

0,8%

17,3%

2,9%

-0,4%

Activitats ﬁnanceres i d’assegurances
Activitats immobiliàries

510

0,8%

17,5%

18,3%

-2,9%

Activitats professionals, cientíﬁques i tècniques

5.148

7,9%

18,0%

19,1%

-1,4%

Activitats administratives i serveis auxiliars

10.058

15,4%

28,1%

17,4%

-3,6%

Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria

1.764

2,7%

14,2%

5,5%

4,8%

Educació

2.622

4,0%

7,9%

69,3%

18,3%

Activitats sanitàries i de serveis socials

2.198

3,4%

16,7%

-0,8%

-6,8%

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

1.676

2,6%

33,8%

43,4%

-1,6%

Altres serveis

1.976

3,0%

15,2%

18,6%

-1,7%

Activitats de casa com a ocupadors de personal domèstic; activitats de casa com a productors de béns i
serveis per a ús propi

2.065

3,2%

16,9%

18,1%

-1,0%

26

0,0%

8,3%

4,0%

-3,7%

Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials

Taula 5. Desocupació registrada a València per seccions econòmiques.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA

Taxa de variació respecte de juny del 2020

Total
Ocupacions militars
Directors i gerents
Tècnics i professionals cientíﬁcs i intel·lectuals

Juliol del 2020

Pes

Julio del 2019

65.107

100,00%

23,73%

Febrer del 2020 Juny del 2020
22,39%

-3,9%

40

0,06%

73,91%

14,29%

-4,8%

993

1,53%

13,36%

14,80%

-1,6%

7.996

12,28%

19,13%

33,04%

4,4%

Tècnics ; professionals de suport

6.283

9,65%

25,94%

22,55%

-3,4%

Comptables, administratius i altres empleats d’oﬁcina

8.290

12,73%

17,27%

15,06%

-3,8%

16.877

25,92%

25,45%

19,79%

-5,0%

509

0,78%

17,55%

14,64%

-0,8%

5.644

8,67%

16,76%

17,36%

-4,0%

Treballadors dels serveis de restauració, personals,
protecció i venedors
Treballadors qualiﬁcats en el sector agrícola, ramader,
forestal i pesquer
Artesans/ i treballadors qualiﬁcats de les indústries
manufactureres i la construcció (excepte operadors
d’instal·lacions i maquinària)
Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors

2.643

4,06%

14,96%

10,45%

-4,5%

Ocupacions elementals

15.832

24,32%

32,67%

29,55%

-6,9%

Taula 6. Desocupació registrada València segons el grup ocupació.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
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Gràﬁc 6. Evolució d’empreses inscrites en la Seguretat Social. 2019-2020
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (PEGV)

Gràﬁc 7. Evolució d’empreses inscrites en la Seguretat Social per sectors. 2019-2020
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (PEGV)
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Gràﬁc 8. Empreses activitat principal segons el subsector
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (PEGV)

Gràﬁc 9. Empreses segons el sector d’activitat principal
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (PEGV)

la crisi de la COVID-19 afecten en gran manera la
situació de les activitats relacionades amb el turisme.
Educació, oferta i demanda de qualiﬁcacions,
contractació i intermediació

tat presenta una proporció menor de graduats en
formació professional i té una xifra alta de qualiﬁcats. Això produeix una dinàmica perversa: les
persones sobrequaliﬁcades tenen falta de motivació, mentre que les poc formades pateixen diﬁcultats per a trobar faena.

La major part de la població major de 16 anys té
titulacions universitàries (28%), davant del 12%
que té una formació professional, és a dir, la ciu-

El major nombre de persones ocupades que hi ha
a València es distribueix entre tècnics i professionals cientíﬁcs i intel·lectuals (24%), i treballadors

dels serveis de restauració, personals, protecció
i venedors (18%), i és escàs el nombre de treballadors qualiﬁcats en el sector agrícola, ramader,
forestal i pesquer (0,77%).
Contractació comunicada
Al juliol continuen els efectes de la crisi de la pandèmia de la COVID-19, encara que positius en les
dades de contractes, amb augments de +73,8%,
com ara els mesos de maig, amb augments del
+5,28%, i juny, amb el +32,3%, encara que en l’apogeu de la COVID-19 els mesos de març i abril van
tindre descensos del -17,6% i el -55,4%, respectivament.
Els contractes fets al juliol són 29.637, xifra que
suposa un ascens de 12.486 contractes respecte del mes anterior, encara que descendeixen en
-3.856 des del febrer del 2020, que en la comparativa interanual són -13.149.

s’observa en la taula següent:
Abans de la crisi, els perﬁls menys contractats
eren les dones i els homes majors de 45 anys i les
majors contractacions es feien a homes de 30-44
anys i a dones menors de 30 anys, i es conserven
els mateixos perﬁls en els mesos posteriors a la
pandèmia.
Des del mes passat s’incrementen signiﬁcativament les contractacions en tots els nivells formatius superiors, sobretot en estudis superiors.
Des de febrer del 2020, abans de la COVID-19, les
contractacions afecten tots els nivells formatius
i, sobretot, les persones sense estudis o primaris
incomplets, amb descensos de -51,4%, i creixen
en les persones amb estudis superiors el +2,7%.
En comparativa anual, els descensos de contractes són generalitzats en tots els nivells formatius
i amb diferències poc signiﬁcatives.

La contractació augmenta positivament en tots
dos sexes respecte del mes de juny: és més alta
en dones, +73,6%, que en homes, +72,1%. En relació amb febrer del 2020, en comparativa interanual i des de maig 2019 descendeixen en tots dos
sexes, tal com s’aprecia en la taula següent:

En tots els períodes analitzats augmenten les
contractacions en el sector de la indústria, i des
del mes passat destaca l’augment de contractacions en el sector serveis, amb el +84,9%, i la construcció, amb el +20,3%.

En la comparativa intermensual, els contractes
augmenten en positiu en totes les franges: en majors de 45 anys (+2336), de 30 a 44 anys (+4.837)
i, sobretot, en joves menors de 29 anys (+5.313).
Respecte de febrer del 2020, en la comparativa
interanual i des de maig del 2019 descendeixen
els contractes en totes les franges d’edat, tal com

Des del mes de juny passat la majoria de les ocupacions augmenten les contractacions: «Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors»,
«Artesans i treballadors qualiﬁcats de les indústries manufactureres i la construcció» i «Tècnics
i professionals cientíﬁcs i intel·lectuals», i l’únic
descens de contractes està en «Treballadors qua-

CONTRACTES TOTAL

TAXA VARIACIÓ

Juliol 2019

Febrer 2020

Juny 2020

Juliol 2020

Respecte de fa
un any

Respecte de
febrer 2020

Respecte de fa
un mes

Total

42.786

33.493

17.151

29.637

-30,73%

-11,51%

72,80%

Dones

20.327

15.511

7.832

13.594

-33,12%

-12,36%

73,57%

Homes

22.459

17.982

9.319

16.043

-28,57%

-10,78%

72,15%

Taula 7. Evolució distribució de contractes subscrits segons el sexe. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
Contractes per edat

Taxa de variació respecte de juliol 2020

EDAT

Maig 2019

Juliol 2019

Febrer
2020

Juny 2020

Juliol 2020

Maig 2019

Juliol 2019

Febrer
2020

Juny 2020

16-29

17.086

18.923

12.903

6.403

11.716

-31,43%

30-44

15.998

15.484

12.680

6.508

11.345

-29,08%

-38,09%

-9,20%

82,98%

-26,73%

-10,53%

74,32%

45 y mes

8.624

8.379

7.910

4.240

6.576

-23,75%

-21,52%

-16,86%

55,09%

Total

41.708

42.786

33.493

17.151

29.637

-28,94%

-30,73%

-11,51%

72,80%

Taula 8. Totals contractes per edat i taxa de variació respecte de juliol del 2020
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
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CONTRACTES HOMES

CONTRACTES DONES

EDAT

maig 19

jul-19

feb-20

jun-20

jul-20

maig 19

jul-19

feb-20

juny 20

jul-20

16-29

8.777

9.750

6.623

3.348

6.362

8.309

9.173

6.280

3.055

5.354

30-44

8.969

8.273

7.021

3.606

6.263

7.029

7.211

5.659

2.902

5.082

45 i mes

5.011

4.436

4.338

2.365

3.418

3.613

3.943

3.572

1.875

3.158

Taula 9. Distribució de contractes per edat i sexe
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA

Nivell formatiu

Taxa variació respecte de juliol 2020

Juliol 2019

Febrer
2020

Juny 2020

Juliol 2020

Juliol 2019

Febrer
2020

Juny 2020

Sense estudis, primaris incomplets

3.151

4.501

1.587

2.186

-30,63%

-51,43%

37,74%

Estudis primaris complets

21.778

16.454

8.991

15.326

-29,63%

-6,86%

70,46%

Estudis secundaris

9.963

7.003

3.662

6.467

-35,09%

-7,65%

76,60%

Estudis postsecundaris

7.839

5.446

2.869

5.593

-28,65%

2,70%

94,95%

Taula 10. Distribució de contractes per nivell formatiu
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA

València
Sectors

Juliol 2019

Febrer 2020

Juny 2020

Agricultura

1.270

3.961

Indústria

1.390

1.272

Taxa de variació
Juliol 2020

Juliol 2019

Febrer 2020

Juny 2020

903

566

-55,4%

-85,7%

-37,3%

872

1.526

9,8%

20,0%

10,7%

Construcció

1.795

1.710

1.378

1.658

-7,6%

-3,0%

20,3%

Serveis

38.331

26.550

13.998

25.887

-32,5%

-2,5%

84,9%

Taula 11. Distribució de contractes per sectors
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA.

València

Contractes registrats: grup
d’OCUPACIÓ

Juliol
2019

Febrer
2020

Juny 2020

Juliol
2020

Juliol
2019

Febrer
2020

Juny 2020

Total

42.786

33.493

17.151

29.637

-30,7%

-11,5%

72,8%

Ocupacions militars

3

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

Directors i gerents

84

107

45

46

-45,2%

-57,0%

2,2%

Tècnics i tècniques i professionals
cientíﬁcs i intel·lectuals

3173

3.114

1.558

2.473

-22,1%

-20,6%

58,7%

Tècnic i tècniques; professionals de suport

3151

2.296

1.145

1.680

-46,7%

-26,8%

46,7%

Comptables, administratius i altres
empleats d’oﬁcina

4124

3.594

2.137

3.196

-22,5%

-11,1%

49,6%

Treballadors dels serveis de restauració,
personals, protecció i venedors

11767

9.027

4.192

6.027

-48,8%

-33,2%

43,8%

Treballadors qualiﬁcats en el sector
agrícola, ramader, forestal i pesquer

108

1.484

289

152

40,7%

-89,8%

-47,4%

Artesans i treballadors qualiﬁcats de les
indústries manufactureres i la construcció
(excepte operadors d’instal·lacions i
maquinària)

7240

3.592

2.039

6.396

-11,7%

78,1%

213,7%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i
muntadors

3714

1.429

736

2.946

-20,7%

106,2%

300,3%

Ocupacions elementals

9422

8.850

5.010

6.721

-28,7%

-24,1%

34,2%

Taula 12. Distribució de contractes per grups d’ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
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Taxa de variació

liﬁcats en el sector agrícola, ramader, forestal i
pesquer».
Els efectes de la COVID-19 des de febrer del 2020
afecten «Treballadors qualiﬁcats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer», «Directors gerents» i «Treballadors dels serveis de restauració,
personals, protecció i venedors». No obstant això,
augmenten les contractacions en «Operadors
d’instal·lacions i maquinària, i muntadors» i «Artesans i treballadors qualiﬁcats de les indústries
manufactureres i la construcció».
En termes interanuals quasi tots els grups d’ocupacions tenen descensos en la contractació amb
l’única excepció dels «Treballadors qualiﬁcats en
el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer»,
que augmenten els contractes..

Quant als ERO/ERTO, destaca per causa la força major, amb el 89,3% dels expedients (52.168
persones), que afecta: 61 que perden la relació
laboral, 4.269 que redueixen hores/dies de faena
i 47.838 que suspenen el treball per dies, setmanes o mesos, i seguit de producció, amb el 8,1%
dels expedients (8.068 treballadors) que afecten
segons el tipus d’expedient: extinció a 8, reducció
2.964 i suspensió a 5.096.
En relació amb la mena d’expedient, la majoria de
les persones treballadores afectades són: ERTO
de suspensió de la relació laboral durant dies o
mesos, amb el 87,2%, i els ERTO de reducció d’hores, amb el 12,6%, i solament el 0,19% a extinció
de la relació laboral.
CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI INTEGRADA DEL
DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

ERO i ERTO
València té:
Expedients de regulació d’ocupació: per causa,
per tipus i persones treballadores
Durant la pandèmia de la COVID-19 les persones
treballadores estan en la majoria per tipus d’ERTO
en suspensió de la relació laboral i per tipus de
causa en força major.
Les dades de juliol continuen amb els efectes de
la crisi de la COVID-19, fet que suposa, en l’àmbit
laboral, que la xifra d’ERTO-ERO sol·licitats a València siga de 12.223, i que el nombre de persones treballadores afectades siga de 61.729 en el
període març-juliol, amb els majors increments al
març, amb 43.194 persones, i l’abril, amb 16.034,
i amb augments lleugers en els mesos següents.
Quant a la variable sexe, destaca el mes de març,
en què les dones augmenten en major mesura
que els homes, tal com s’observa en el gràﬁc 11.

Gràﬁc 10. Persones treballadores en ERO/ERTO per sexe
de febrer a juliol del 2020

Una ubicació geogràﬁca estratègica respecte
de l’arc mediterrani i del centre de la península.
Transport marítim (port), transport aeri (aeroport)
i una bona xarxa de carreteres i transport ferroviari, per la qual cosa es converteix en una ciutat
competitiva per a l’atracció d’inversió privada, generadora de llocs de treball.
Pèrdua de població resident des del 2010, que
provoca la caiguda de la taxa d’activitat concentrada en homes; no obstant això, ha augmentat el
nombre de dones actives.
Unes taxes de dependència incrementades en els
últims deu anys, tant de majors com de menors,
encara que els darrers en menor mesura.

Gràﬁc 11. Persones treballadores en ERO/ERTO de febrer
a juliol del 2020. Font: Elaboració pròpia a partir de dades
obertes GVA
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Extinció
Total
expedients

Total

Homes

Dones

Reducció
Sense
determinar

Total

Homes

Dones

Suspensió
Sense
determinar

Total

Homes

Dones

Sense
determinar

Econòmica

194

0

0

0

0

192

112

80

0

462

255

207

0

Força major

10.918

61

23

38

0

4.269

2.042

2.186

41

47.838

21.698

25.557

583

Organitzativa

105

0

0

0

0

335

157

178

0

401

222

179

0

Producció

987

8

8

0

0

2.964

1.459

1.340

165

5.096

2.752

1.945

399

Tècniques
TOTALS

19

28

21

7

0

3

2

1

0

72

32

40

0

12.223

97

52

45

0

7.763

3.772

3.785

206

53.869

24.959

27.928

982

Taula 13. ERO i ERTO per tipus, sexe i causa. Març-juliol 2020. Font: Elaboració pròpia a partir de dades obertes GVA.

· Una gran quantitat de recursos humans sobrequaliﬁcats exercint llocs laborals per davall del
perﬁl professional. Això, sumat a l’elevada temporalitat en la contractació (90%), ha provocat la
fugida de talents des del 2011.
· Una proporció de persones amb estudis de formació professional menor que la xifra espanyola. Tot i reconéixer-ne la major ocupabilitat, tenen
més estatus social les titulacions universitàries.
Per això, és l’opció que més es tria a l’hora d’estudiar.

· Pèrdua d’empreses en els últims quatre anys en
el sector serveis: comercial, transport, hostaleria,
etc.
Direccions a futur:
· Potenciar les sinergies empresarials a través
d’una connexió reticular (xarxes) i la incorporació
de noves tecnologies, per a enfortir el model empresarial minifundista valencià.

· Una baixa coordinació entre les institucions generadores de coneixement situades a la ciutat
(universitats) i àrea funcional (instituts tecnològics i centres d’investigació).

· Posicionar València com a ciutat referent en innovació i emprenedoria, com a estratègia de competitivitat de la ciutat.

· Una taxa d’ocupació a València major entre els
homes i menor que l’estatal. El 74% de la població
ocupada resident té el lloc de treball en la mateixa
ciutat.

· Necessitat d’acostar les polítiques actives d’ocupació a les persones desocupades i a les empreses, reforçant els serveis de proximitat en els barris i consolidar-los.

· Un mercat de treball precari: temporalitat, parcialitat, rotació del lloc de treball, amb increment
elevat de la desocupació per la pandèmia de la
COVID-19.

· Impulsar la generació de noves activitats econòmiques, especialment de caràcter social, que permeten la inserció laboral així com la retenció i el
retorn del talent.

· Una taxa de desocupació per damunt de l’estatal,
amb diferències entre sexes.

· Evitar el tancament d’empreses, potenciant el
manteniment empresarial mitjançant mesures
socials a autònoms i empreses, i posant el focus
en la transmissió d’empreses per a la generació
d’oportunitats de nous emprenedors.

· Els efectes de la COVID-19 afecten sobretot les
persones majors de 45 anys.
· Les mesures extraordinàries per a fer front a
l’impacte social de la COVID-19 (ERTO) modera
l’augment de la desocupació.
· Un teixit empresarial atomitzat amb fort predomini de xicotetes i mitjanes empreses, que diﬁculta la capacitat de ﬁnançament per al desenvolupament de projectes de R+D+I i la seua capacitat
exportadora.

388

· Una cultura de l’emprenedoria empresarial que
provoca el sorgiment de noves pimes.

· Consolidar els projectes empresarials innovadors que hi ha a la ciutat i afavorir la creació de
nous, enfortint una xarxa d’emprenedors innovadors.
· Potenciar estratègies de desenvolupament econòmic sostenible als barris i districtes que generen empreses d’inserció i projectes d’emprenedoria social.

· Augmentar la col·laboració de tots els agents socials i de totes les administracions públiques que
intervenen sobre el foment d’ocupació a la ciutat.

2019 de la Conselleria d’Hisenda: Economia taronja i els sectors culturals i creatius (SCC) a la
Comunitat Valenciana.

· Desenvolupar estratègies per a millorar la qualitat en l’ocupació en els diferents sectors econòmics.

Dinamisme comercial

ACTIUS CLAU
Cal destacar que, en el procés de disseny de l’estratègia, no sols s’han tingut en compte accions
de millora sobre la base del diagnòstic de problemàtiques i necessitats, sinó que també es parteix
d’una visualització d’actius clau que cal potenciar.
Són els següents:
Economia taronja:
València té un potencial elevat quant al foment de
l’economia taronja, atesa l’elevada presència dels
tallers d’artistes fallers. Les activitats intensives
en creativitat, és a dir, les indústries culturals i
creatives (ICC), tenen cada vegada més rellevància
en l’economia i comprenen els sectors en què el
valor dels béns i serveis es fonamenta en el talent
i en la propietat intel·lectual, com ara l’arquitectura, les arts plàstiques, visuals i escèniques, el
cinema, el disseny, les editorials, la moda, la música, la publicitat o els videojocs.
Activitats basades en la creativitat i la innovació
que tenen per si mateixes una alta capacitat de
generació d’ocupació, i constitueixen una estimable aportació a l’economia i al desenvolupament
local, tal com s’indica en el document de juliol del

València té un dinamisme comercial elevat, tal
com es mostra en el diagnòstic dut a terme (annex). El comerç representa un àmbit estratègic
per a les ciutats i el seu desenvolupament, atés
que representa un actiu clau de l’activitat econòmica, de l’articulació i configuració de l’espai
i, per descomptat, de la integració social. Un
comerç basat en l’equitat i la igualtat d’oportunitats és imprescindible per a articular el territori de la ciutat, generant espais amb identitat
pròpia, activitats específiques i culturalment
diverses, carrers i places públiques com a espais de relació, i mercats com a agents catalitzadors. En definitiva, el comerç va més enllà
de ser un mer sector econòmic estratègic; el
comerç fa ciutat i fa barri.
Patrimoni
A València i l’entorn d’horta s’ubica una gran quantitat de conjunts d’alqueries. En concret, n’hi ha
un inventari oﬁcial de quaranta-sis, de les quals
quinze estan pendents o en procés de rehabilitació. Seria interessant aproﬁtar l’actiu, clau, i valorar-lo com a motor dinamitzador de turisme, per
exemple. Des de diferents fòrums s’insisteix que
cal impulsar un verdader projecte de rehabilitació
i reutilització de tots els conjunts dits, que són ben
valuosos i únics.

Il·lustració 2. Actius clau
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Al seu torn, destaquen com a Patrimoni de la Humanitat:
· La Llotja de la Seda, que és un dels ediﬁcis característics de la ciutat de València. Construït entre
el 1482 i el 1533, es va destinar des del principi
al comerç de la seda i des de llavors ha exercit
funcions mercantils.
· Tribunal de les Aigües de València, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat el
2009. El Tribunal de les Aigües és la institució de
justícia més antiga d’Europa. Es tracta d’un model
de justícia reconegut per totes les ideologies, cultures i pobles que conﬁguren la rica personalitat
valenciana.
Horta
Fa poc l’Organització de les Nacions Unides per a
l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) declarà el regadiu històric de l’Horta de València com a Sistema
Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM),
candidatura que va tindre el suport del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i que va presentar l’Ajuntament de València, en col·laboració
amb la Universitat Politècnica de València i altres
institucions. Tal com indica l’ONU, l’horta de València estableix un vincle entre l’àmbit rural i l’urbà,
i també representa un sistema productiu que integra les cultures agrícola i hidràulica, llaurades
durant segles des de l’inici de la dominació àrab
a la zona, que han anat conformant un paisatge
únic, l’horta de València i l’Albufera, que s’integra
en la coneguda horta mediterrània.

Turisme
En relació amb el turisme de negocis, destaquen
la Fira de València i el Palau de Congressos. El Palau de Congressos de València en els últims anys
s’ha posicionat en l’àmbit de foment de negocis.
Al llarg del 2018 es van fer huit-centes visites comercials i d’inspecció, amb huitanta-huit candidatures a esdeveniments i seixanta-cinc noves candidatures obtingudes. Actualment, té conﬁrmat un
total de cinquanta-dos congressos i convencions
ﬁns al ﬁnal del 2022 (fet que implica vora 130.000
pernoctacions a València). La Fira de València es
va inaugurar en 1917, i s’organitzen aproximadament quaranta actes a l’any, la qual cosa implica
més d’1.300.000 visitants, i un impacte econòmic
de 750 milions d’euros anuals. Al seu torn, el Velòdrom és un centre de competició dedicat a l’esport
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de l’atletisme, i també s’hi pot practicar el ciclisme
en pista i la gimnàstica de musculació. En altres
ocasions s’ha usat per a activitats culturals com
ara concerts o espectacles musicals.
Sobre el turisme urbà, al llarg del 2020 el Consell tenia una previsió de quaranta actuacions de
promoció de turisme urbà de ciutat dirigides a
més de quinze mercats diferents on promocionar
l’oferta patrimonial, cultural, MICE, gastronòmica i
experiencial. Les polítiques públiques aposten per
un model turístic compatible amb una ciutat que
manté l’autenticitat dels barris. Un actiu que, en
part, s’ajuda de la infraestructura de connectivitat
vigent.
El turisme d’esport es posiciona com a actiu dins
de València, en què es fa èmfasi a fomentar-la
com a ciutat que s’ha de promocionar nacionalment i internacionalment a través de l’esport.
Segons l’European Cities Tourism, València és la
ciutat Europea que més ha crescut en els últims
anys.
ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT
SOCIOECONÒMIC
OBJECTIU
L’objectiu fonamental és contribuir a l’articulació
dels recursos existents de cara a fomentar l’ocupació i a millorar l’ocupabilitat a València. El funcionament depén de la col·laboració de múltiples
actors, que van integrant i fent créixer una xarxa
de suport a les persones desocupades o que busquen la primera ocupació. Motiu pel qual la comunicació, la coordinació i la cooperació per a la promoció de l’ocupació suposen les seues premisses
fonamentals i, al mateix temps, els elements que
donen sentit a un projecte que té l’origen en el treball coordinat.
Així doncs, pot aﬁrmar-se que l’objectiu és:
Fomentar una acció integral de promoció econòmica sostenible i foment d’ocupació de qualitat a
València. Ha de ser una acció arrelada al territori,
generadora d’ocupació entre el veïnat i respectuosa i promotora de les seues singularitats. Per a
aconseguir-ho, es pretén reforçar la comunicació,
coordinació i cooperació de recursos públics i privats, millorar l’orientació laboral i establir itineraris d’inserció professional, així com dissenyar
i executar accions formatives per a l’ocupació i
l’emprenedoria.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Els objectius estratègics són els següents:

Il·lustració 3. Objectius estratègics

A continuació, es presenta el quadre resum de l’Estratègia d’ocupació de València, a tall de resum.
EIX ESTRATÈGIC 1:
DESENVOLUPAMENT LOCAL

L1.1. IMPULSAR DESENVOLUPAMENT LOCAL MITJANÇANT NOVES ECONOMIES
• ACCIÓ 1.1.1. PROMOCIÓ D’ACCIONS LLIGADES A L’ECONOMIA TARONJA (patrimoni material i immaterial)
• ACCIÓ 1.1.2. PROMOCIÓ D’ACCIONS LLIGADES AL TURISME
• ACCIÓ 1.1.3. PROMOCIÓ D’ACCIONS LLIGADES A LA PROXIMITAT DE L’HORTA
L1.2. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT LOCAL MITJANÇANT ECONOMIA DE PROXIMITAT
• ACCIÓ 1.2.1. FOMENT DEL RELLEU GENERACIONAL
• ACCIÓ 1.2.2. VALORACIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL
• ACCIÓ 1.2.3. FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
• ACCIÓ 1.2.4. FOMENT DE RELACIONS AMB TERRITORIS PRÒXIMS
• ACCIÓ 1.2.5. ADAPTACIÓ A LA REALITAT COVID
L1.3. FOMENT DE PROCESSOS D’INNOVACIÓ
• ACCIÓ 1.3.1. FOMENT D’ECOSISTEMES PROCLIUS AL DESENVOLUPAMENT LOCAL
• ACCIÓ 1.3.2. IDENTIFICAR OPORTUNITATS DE NEGOCI
• ACCIÓ 1.3.3. ACCIONS COMERCIALS PUNTUALS

EIX ESTRATÈGIC 2:
OCUPACIÓ

L2.1. FOMENT DE L’OCUPACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE L’EXISTENT
• ACCIÓ 2.1.1. ACCIONS D’ORIENTACIÓ LABORAL COACHING PER A L’OCUPACIÓ
• ACCIÓ 2.1.2. PROSPECCIÓ DE NECESSITATS D’OCUPACIÓ
• ACCIÓ 2.1.3. VALORACIÓ DE MAPA D’ENTITATS D’OCUPACIÓ
• ACCIÓ 2.1.4. ACCIONS DE DINAMITZACIÓ A ESCALA DE DISTRICTE: Places per l’ocupació.
• ACCIÓ 2.1.5. ADAPTACIÓ A LA REALITAT COVID

EIX ESTRATÈGIC 3:
EMPRENEDORIA

L3.1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
• ACCIÓ 3.1.1. INSTAL·LACIONS I PROGRAMES D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
• ACCIÓ 3.1.2. PROGRAMES D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
• ACCIÓ 3.1.3. ACOMPANYAMENT EN LA POSADA EN MARXA DE PROJECTES
• ACCIÓ 3.1.4. ADAPTACIÓ A LA REALITAT COVID
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EIX ESTRATÈGIC 4:
FORMACIÓ

L4.1 FORMACIÓ SEGONS NECESSITATS TERRITORIALS
• ACCIÓ 4.1.1. FORMACIÓ AD HOC PER A LES NECESSITATS DE COL·LECTIUS ESPECÍFICS
L4.2 FORMACIÓ TÈCNICA ESPECÍFICA PER A OCUPACIÓ
• ACCIÓ 4.2.1. FORMACIÓ TÈCNICA ESPECÍFICA PER A OCUPACIÓ
L4.3 FORMACIÓ PER A MILLORAR L’OCUPABILITAT
• ACCIÓ 4.3.1. FORMACIÓ PER A FOMENT DE L’EMPRENEDORIA
• ACCIÓ 4.3.2. FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT
L4.4 FORMACIÓ VIRTUAL ADAPTADA A LA REALITAT COVID

EIX ESTRATÈGIC 5:
IGUALTAT EN L’OCUPACIÓ

L5.1 UNITAT D’IGUALTAT
• ACCIÓ 5.1.1. TREBALLEM IGUALS
• ACCIÓ 5.1.2. VALORACIÓ DE TALENT FEMENÍ
• ACCIÓ 5.1.3. BÚSTIA VIOLETA
• ACCIÓ 5.1.4. ACCIONS DE FOMENT I SUPORT A L’ELABORACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT
• ACCIÓ 5.1.5. CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE DESIGUALTAT LABORAL ENTRE HOMES I DONES
L5.2 MILLORA DE L’ACCÉS A L’OCUPACIÓ A COL·LECTIUS DESFAVORITS
• ACCIÓ 5.2.1. ATENCIÓ A COL·LECTIUS DESFAVORITS
• ACCIÓ 5.2.2. CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE DESIGUALTATS I LA IMPORTÀNCIA DE LA INCLUSIÓ SOCIAL

EIX ESTRATÈGIC 6.
COORDINACIÓ - COOPERACIÓ

L6.1. COORDINACIÓ AMB ALTRES PLANS D’ACTUACIÓ
• ACCIÓ 6.1.1. ALINEACIÓ DE L’ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ AMB PLANS D’ACTUACIÓ I PLANS ESTRATÈGICS INTERNS –
PLA RECONSTRUCCIÓ
• ACCIÓ 6.1.2. ALINEACIÓ D’ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ AMB PLANS ESTRATÈGICS EXTERNS A LA FUNDACIÓ, SOBRE
VALÈNCIA I CV EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
• ACCIÓ 6.1.3. DISSENY DE L’ESTRATÈGIA D’ECONOMIA SOCIAL DE VALÈNCIA
L6.2. MILLORAR EL CONEIXEMENT DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE VALÈNCIA
• ACCIÓ 6.2.1. GENERACIÓ DE DADES A ESCALA MUNICIPAL I INFRAMUNICIPAL
• ACCIÓ 6.2.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
• ACCIÓ 6.2.3. ESTUDIS ESPECÍFICS COVID
L6.3. POTENCIAR LA COL·LABORACIÓ I EL TREBALL CONJUNT D’ACTORS
• ACCIÓ 6.3.1. CREACIÓ D’ESPAIS DE DIÀLEG PER A DESENVOLUPAR L’ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ
• ACCIÓ 6.3.2. COL·LABORACIÓ AMB LABORA, LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ALTRES PACTES
• ACCIÓ 6.3.3. VALORACIÓ DE DISTRICTES
• ACCIÓ 6.3.4. INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES EN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
• ACCIÓ 6.3.5. COORDINACIÓ COVID
L6.4. INTEGRAR ACCIONS D’IMPULS D’OCUPACIÓ
• ACCIÓ 6.4.1. GEOPORTAL
• ACCIÓ 6.4.2. ASSOCIACIONISME
• ACCIÓ 6.4.3. COORDINACIÓ COVID
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A continuació es presenta el detall de cada eix
estratègic amb les respectives línies d’actuació i
accions vinculades.

EIX ESTRATÈGIC 1. DESENVOLUPAMENT LOCAL:
Economia social i noves economies per al desenvolupament local

Promoure accions d’impuls al desenvolupament local del barri, a través del suport a iniciatives econòmiques diverses,
que responguen a diferents necessitats socials
Línia 1.1.
IMPULSAR EL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL MITJANÇANT
NOVES ECONOMIES

ACCIÓ 1.1.1. PROMOCIÓ D’ACCIONS LLIGADES A L’ECONOMIA TARONJA – PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR – PROMOTOR
Acció que pretén reﬂectir totes les accions que s’enfoquen al foment de l’economia taronja vinculada amb el
patrimoni material i immaterial. València és referent en la creació de les falles, declarades Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO en el 2016, així com vinculades al turisme, en què la Llotja de la Seda també n’és
patrimoni, i el Tribunal de les Aigües. En relació amb la indústria fallera, es destaca que actualment, els tallers
tanquen o es lloguen per a altres usos a causa de les diﬁcultats per a mantindre’ls i la poca inversió duta a
terme en el barri.
Les persones participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent:
«Les naus falleres han d’albergar activitats enfocades a això, a activitats artesanals i culturals.»
«Accions puntuals en dates destacades de comerços, passarel·les de moda, mercats artesanals i
medievals...»
«Activitats en les naus de teatralització de les falles, bus turístic, visites museu d’escoles.»
«Fira d’artesania fallera»
«Iniciatives com el Bonica Fest, enfocades a donar a conéixer l’art faller.»
«Manteniment de parcs, jardins i zones rellevants mitjançant persones contractades del barri.»
Des de la Fundació València Activa es proposa la creació d’unes ‘Rutes per la Ciutat Fallera’
ACCIÓ 1.1.2. PROMOCIÓ D’ACCIONS LLIGADES A TURISME
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR – PROMOTOR
Atés que la ciutat té un gran nombre d’alqueries, resultaria interessant dissenyar accions que en fomentaren
el posicionament a títol d’interés turístic. Una acció que pretén reﬂectir totes les accions que s’enfoquen al
foment del turisme com a motor de desenvolupament local.
Les persones participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent:
«Col·laboracions directes de promoció del barri i l’art faller amb el Palau de Congressos, associacions,
col·legis, oﬁcina de turisme» (assistent a la primera trobada)
«Aproﬁtar l’espai de la ﬁra de mostres: actes d’oci i temps lliure.»
«Empreses relacionades amb la proximitat al campus de Burjassot amb els serveis que requerisquen els
estudiants.»
«Comptar amb espai per a l’oci i cultura en instal·lacions de ﬁra i de velòdrom.»
Des de la Fundació València Activa es proposa que l’acció es vincule a l’acció 1.1.1 proposada: creació d’unes
‘Rutes per la Ciutat Fallera’.
ACCIÓ 1.1.3. PROMOCIÓ D’ACCIONS LLIGADES A LA PROXIMITAT DE L’HORTA
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR - PROMOTOR
Una acció que pretén reﬂectir totes les iniciatives que s’enfoquen al foment de l’economia vinculada a l’Horta
de València. Cal destacar dos fets rellevants que serveixen de suport a l’acció, atés que per si mateixes ja
impliquen accions sobre l’horta:
2019. L’horta s’ha inclòs en el Registre de Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM),
gestionat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació Agricultura i l’Alimentació (FAO).
2018. Aprovació del Pla de l’horta de València (PATPHV).
Les persones participants en el procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen alguns exemples
d’iniciatives:
«Manteniment de parcs, jardins i zones rellevants mitjançant persones contractades del barri»
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Línia 1.2.
IMPULSAR EL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL MITJANÇANT
L’ECONOMIA DE
PROXIMITAT

ACCIÓ 1.2.1. FOMENT DEL RELLEU GENERACIONAL
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Una acció que pretén recuperar activitats empresarials viables i generadores d’ocupació l’extinció de les quals
es deu a causes alienes al funcionament de la mateixa activitat, de manera que permet convertir el tancament
d’una empresa en una oportunitat per a persones que vulguen emprendre.

ACCIÓ 1.2.2. VALORACIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que pretén promoure el desenvolupament local sobre la base de l’economia de proximitat. Per a ferho, el pas inicial parteix de l’alçament d’informació quant als recursos que hi ha a la ciutat. És per això que
es planteja una solució en línia que permeta visualitzar-los i posar-los a l’abast de la ciutadania. La solució
consisteix en un geoportal que permeta, inicialment, que els actors clau es coneguen.
«Col·laboracions amb l’horta amb el mercat de Benicalap en venda de producte de proximitat, venda directa de
productors»
«Col·laboracions i generació de cooperatives, per exemple, enfocades a l’eﬁciència energètica i/o a la cura de
persones»
Està combinada juntament amb l’acció 1.2.3 i 1.2.4
ACCIÓ 1.2.3. FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME A LA CIUTAT
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que pretén reforçar el desenvolupament local sobre la base de la promoció del teixit associatiu i la
participació de les entitats ciutadanes; per a dur-ho a terme es pretén augmentar el coneixement de les
associacions entre els veïns, enfortir les relacions entre els associats, reforçar la captació de nous socis,
donar suport al funcionament i el desenvolupament correctes de les seues activitats, així com aconseguir la
implicació i participació en l’activitat municipal. Es pretén contribuir al dinamisme territorial, promovent la
relació entre les persones que ocupen, les que treballen, les que emprenen, les empreses existents, els agents
socials i l’acadèmia.
Està combinada amb les accions 1.2.2. i 1.2.4.
ACCIÓ 1.2.4. FOMENT DE RELACIONS AMB TERRITORIS PRÒXIMS
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Ateses les necessitats identiﬁcades, s’ha d’avançar en la cohesió territorial en matèria d’ocupació amb els
territoris i els pactes per l’ocupació confrontants a València i l’àrea funcional, ja que el mercat laboral arriba
més enllà de la delimitació municipal. La Fundació València Activa enfortirà les connexions i els vincles entre
actors locals, farà un esforç per consolidar la participació en accions conjuntes i promourà noves formes de
relació entre els actors de territoris pròxims.
Els mateixos participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent:
«Col·laboracions amb l’horta, amb el mercat de Benicalap en venda de producte de proximitat, venda directa de
productors»
«Accions enfocades al foment de l’economia lligada al campus de Burjassot»
Està combinada juntament amb les accions 1.2.2 i 1.2.3.
ACCIÓ 1.2.5. ADAPTACIÓ A LA REALITAT COVID
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que pretén comptar amb una actualització contínua de l’execució de les diferents accions en funció del
monitoratge de l’evolució de la conjuntura de la COVID, així com proporcionant a totes les persones executores
les eines i els mecanismes necessaris per a poder aconseguir els objectius de la manera més eﬁcient i eﬁcaç.
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Línia 1.3.
FOMENT DE
PROCESSOS
D’INNOVACIÓ SOCIAL

ACCIÓ 1.3.1. FOMENT D’ECOSISTEMES PROCLIUS AL DESENVOLUPAMENT LOCAL
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que pretén fomentar ecosistemes territorials proclius al desenvolupament local. Des de la Fundació
València Activa es promou la generació d’ecosistemes proclius al desenvolupament local, i per a aconseguirho es treballa entorn de dos àmbits: inframunicipal (districte o barri), on es fan caracteritzacions territorials i
estratègies de desenvolupament socioeconòmic; i de ciutat mitjançant la iniciativa València Tech City.
ACCIÓ 1.3.2 IDENTIFICAR OPORTUNITATS DE NEGOCI
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que pretén identiﬁcar oportunitats d’activitats econòmiques d’impacte social i posar-les a la disposició
de potencials persones emprenedores. Això es fa sobre la base de la cocreació entre diferents actors.
Les persones participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent:
«Incrementar activitats i concursos al pavelló esportiu de Benicalap, promoure les instal·lacions.»
«Incrementar activitats i concursos a la Fira de València i/o el Velòdrom Lluís Puig.»
«Generar cooperatives que donen suport a l’eﬁciència energètica i la rehabilitació d’ediﬁcis.»
«Promoure empreses/cooperatives que gestionen la dependència»
«Comptar amb una xarxa de persones vinculades a les cures de persones dependents»
ACCIÓ 1.3.3. ACCIONS COMERCIALS PUNTUALS
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR – PROMOTOR
Acció que promou la posada en marxa d’accions comercials puntuals que dinamitzen els processos d’innovació
social, quant al fet que responguen a necessitats identiﬁcades al barri de manera sostenible.
Les persones participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent:
«Passarel·la de moda, mercats artesanals, medievals… (Pavelló)»
«Accions de foment del producte de proximitat i directa: tires de comptar»

EIX ESTRATÈGIC 2. OCUPACIÓ:
Generar i consolidar ocupació de qualitat
Fomentar l’ocupació de persones mitjançant assessorament, formació i experiència laboral, així com la detecció de les ofertes de
treball que genera el territori i la incidència en la millora de les seues condicions.
Línia 2.2.
FOMENT DE
L’OCUPACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DE
L’EXISTENT

Acció 2.1.1. Accions d’orientació laboral / coaching per a l’ocupació
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció que promou posar a l’abast de les persones en cerca activa de faena les metodologies
més potents i innovadores. L’objectiu del coaching és que cada persona desenvolupe al màxim tot el seu
potencial, prenga consciència, aprenga a identiﬁcar i deﬁnir els seus objectius, i es comprometa a posar en
marxa un pla d’acció que la porte a aconseguir les seues metes.
Acció 2.1.2. Prospecció de necessitats d’ocupació
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció que promou l’acostament a les empreses de la ciutat de tots els serveis oferits per la
Fundació València Activa i LABORA, en matèria d’intermediació laboral i assessorament empresarial per a la
cobertura de llocs de treball especíﬁcs, entre d’altres.
Acció 2.1.3. Valoració de mapa d’entitats d’ocupació
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció que promou el coneixement de les entitats vinculades amb la formació, l’ocupació i
l’emprenedoria en els diferents districtes i barris de València. És per això que es dissenya i es posa en marxa
el GEOPORTAL com a «aparador» de referència per a la identiﬁcació d’entitats vinculades.
Acció vinculada a 1.2.2 // 1.2.3 // 1.2.4.
Acció 2.1.4. ACCIONS DE DINAMITZACIÓ A ESCALA DE DISTRICTE: Places per l’Ocupació.
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Entre les accions de dinamització local apareixen Places per l’Ocupació, que són ﬁres d’ocupació,
emprenedoria i formació organitzades des de València Activa, amb l’objectiu d’acostar els nostres serveis i
programes a la ciutadania, acudint a diferents places de la nostra ciutat. Alguns dels objectius que té són:
• Donar a conéixer tota l’oferta en matèria d’ocupació, emprenedoria i formació de l’Ajuntament de València, a
través de València Activa.
• Fomentar la participació i col·laboració amb els agents econòmics i socials més representatius de la ciutat
i membres del Pacte per a l’Ocupació de la Ciutat de València (UGT, CEV i CCOO), així com amb els actors
socials de cada barri on es participe.
• Posar en contacte les persones desocupades que busquen ocupació amb potencials ocupadors.
ACCIÓ 2.1.5. ADAPTACIÓ A LA REALITAT COVID
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que pretén comptar amb una actualització contínua de l’execució de les diferents accions en funció del
monitoratge de l’evolució de la conjuntura de la COVID, així com proporcionant a totes les persones executores
les eines i els mecanismes necessaris per a poder aconseguir els objectius de la manera més eﬁcient i eﬁcaç.
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EIX ESTRATÈGIC 3: Emprenedoria
Potenciar accions vinculades amb l’autoocupació i l’emprenedoria de diferents tipologies
Línia 3.1.
EMPRENEDORIA I
INNOVACIÓ SOCIAL

Acció 3.1.1. Instal·lacions i programes d’emprenedoria i innovació – Cocreate
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció que promou l’emprenedoria i la innovació sobre la base d’una incubadora d’empreses,
i està proveïda de diverses eines a la disposició de les persones emprenedores, en què se’n potencia la
cooperació, generant sinergies i facilitant així que usuaris i usuàries s’unisquen per a desenvolupar les seues
idees de negoci.
Acció 3.1.2. Programes d’emprenedoria i innovació – Vit Emprende
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció que promou una comunitat de persones emprenedores. Els membres tenen la
possibilitat d’intercanviar coneixements, col·laborar en activitats de R+D+I, transferir tecnologia, establir
sinergies a través del treball en xarxa i mantindre contacte amb entitats destacades en l’àmbit de
l’emprenedoria valenciana.
Acció 3.1.3. Acompanyament en la posada en marxa de projectes
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que prioritza el suport especíﬁc a la generació d’ocupació i autoocupació mitjançant l’acompanyament
en la posada en marxa de projectes (activació, contractació i inserció en l’empresa). Està estretament
vinculada amb les accions 3.1.1 i 3.1.2, així com amb l’acció 1.2.1., atés que des del servei de REACTIVEM es
dona suport a la posada en marxa i la continuïtat de projectes de transmissió.
ACCIÓ 3.1.4. ADAPTACIÓ A LA REALITAT COVID
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
• Acció que pretén comptar amb una actualització contínua de l’execució de les diferents accions en funció
del monitoratge de l’evolució de la conjuntura de la COVID, així com proporcionant a totes les persones
executores les eines i els mecanismes necessaris per a poder aconseguir els objectius de la manera més
eﬁcient i eﬁcaç.

EIX ESTRATÈGIC 4: Formació
Potenciar accions educatives i formatives, coordinant recursos de formació i qualiﬁcació sociolaboral
Línia 4.1.
FORMACIÓ SEGONS
LES NECESSITATS
TERRITORIALS

Línia 4.2.
FORMACIÓ TÈCNICA
ESPECÍFICA PER A
L’OCUPACIÓ

Línia 4.3.
FORMACIÓ PER
A MILLORAR
L’OCUPABILITAT

Acció 4.1. Formació ad hoc per a les necessitats de col·lectius especíﬁcs
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció que fomenta una formació especíﬁca que respon a les necessitats de col·lectius
determinats. A títol d’exemple, a petició del Gremi d’Artistes Fallers es van organitzar uns cursos especíﬁcs.
Cursos d’anglés, valencià, gestió de pimes i oﬁmàtica.
Les persones participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent:
«Cursos per als artistes fallers en noves tecnologies i xarxes»
«Taller per a la joventut amb iniciatives i cursos artesanals i creatius, enfocats a joventut, dones sense
ocupació i persones majors»
«Alfabetització tecnològica»
Acció 4.2.1. Formació tècnica especíﬁca per a ocupació
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció enfocada a la formació tècnica especíﬁca per a l’ocupació i emprenedoria. A títol
d’exemple, hi ha Coders Women Edition, amb l’objectiu de formar dones valencianes per a facilitar-ne la
inserció laboral en el món digital. El curs pretén donar les bases de la programació web amb l’objectiu que les
alumnes entenguen un nou llenguatge de programació. Després d’avançar en la matèria, el curs s’endinsa en
exemples reals i pràctics per a adquirir coneixements que permeten a les alumnes executar projectes reals,
com la creació de la seua primera aplicació web a escala bàsica.
Acció 4.3.1. Formació per a foment de l’emprenedoria
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una acció enfocada a la formació especíﬁca per a l’emprenedoria. S’impulsa amb la ﬁnalitat de
formar persones en perﬁls tecnològics, millorar les competències professionals i incentivar l’emprenedoria.

Acció 4.3.2. Formació per a la millora de l’ocupabilitat
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’ampliar les possibilitats de la població a l’hora de trobar una ocupació, així com de millorar les
oportunitats de les persones que vulguen millorar el seu lloc de treball actual, a través de la formació en
competències clau i competències professionals.
Línia 4.4.
FORMACIÓ VIRTUAL
ADAPTADA A LA
REALITAT COVID
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Acció 4.4.1. Formació virtual i reducció de la bretxa digital
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’ampliar les possibilitats de la població a l’hora de trobar una ocupació mitjançant la reducció de la
bretxa digital. També es continuarà fomentant la formació virtual mitjançant els seminaris web.

EIX ESTRATÈGIC 5: Igualtat en l’ocupació
Fomentar accions que impulsen la igualtat en l’ocupació i en l’accés

Línia 5.1.
PROMOCIÓ DE
LA IGUALTAT
EN PERSONES
TREBALLADORES

Acció 5.1.1. TREBALLEM IGUALS
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
#TreballemIguals és la Plataforma de València Activa que promou, a través de nous serveis i programes,
la igualtat en l’ocupació. Està dirigit a dones desocupades, en millora d’ocupació, treballadores que volen
promocionar i les que volen emprendre.
Acció relacionada amb 5.1.2. // 5.1.3. // 5.1.4. // 5.1.5.
Acció 5.1.2. Valoració del talent femení
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Un dels reptes de la Fundació València Activa és reduir la bretxa de gènere, encara hui present, sobretot
en càrrecs directius i de lideratge. Es tracta d’una acció dirigida a dones directives i càrrecs intermedis
que desitgen promocionar en les seues empreses. Programa inspiracional, d’autoconeixement, suport i
apoderament per a dones professionals que ocupen o puguen ocupar llocs directius en les seues empreses.
Acció relacionada amb 5.1.2. // 5.1.3. // 5.1.4. // 5.1.5.
Acció 5.1.3. Bústia Violeta
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Es tracta d’una eina de lluita contra la discriminació laboral per raó de sexe, que permetrà tindre un control
exhaustiu i un seguiment de les denúncies per qüestions com la qualitat de l’ocupació femenina, la nodiscriminació en el treball i la conciliació laboral d’homes i dones.
Acció relacionada amb 5.1.2. // 5.1.3. // 5.1.4. // 5.1.5..
Acció 5.1.4. Plans d’igualtat
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
La Fundació València Activa disposa d’un servei d’atenció directa i assessorament a empreses per al
desenvolupament de plans d’igualtat en empreses que afavorisquen la inserció sociolaboral i la promoció de
les dones en les empreses.
Acció relacionada amb 5.1.2. // 5.1.3. // 5.1.4. // 5.1.5.
Acció 5.1.5. Campanyes de sensibilització sobre desigualtats i la importància de la inclusió social
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR – PROMOTOR
La Fundació València Activa dona suport a la generació de campanyes de sensibilització sobre desigualtats i
la importància de la inclusió social.
Acció relacionada amb la 5.1.2. // 5.1.3. // 5.1.4. // 5.1.5.

Línia 5.2.
MILLORA D’ACCÉS
A L’OCUPACIÓ EN
DONES DESOCUPADES
I COL·LECTIUS
DESFAVORITS

ACCIÓ 5.2.1. Atenció a col·lectius desfavorits
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Des de la Fundació València Activa, treballem per a donar cobertura a totes les persones en situació de
desocupació, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables.
ACCIÓ 5.2.2. Campanyes de sensibilització sobre desigualtats i la importància de la inclusió social
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR – PROMOTOR
La Fundació València Activa pot donar suport en la generació de campanyes de sensibilització sobre
desigualtats i la importància de la inclusió social.
Acció relacionada amb la 5.1.5.
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EIX ESTRATÈGIC 6: Coordinació - cooperació
Generar les accions necessàries per al treball conjunt a favor del foment de l’ocupació

LÍNIA 6.1.
COORDINACIÓ AMB
ALTRES PLANS
D’ACTUACIÓ

Acció 6.1.1. Alineació de l’estratègia d’ocupació amb plans d’actuació i estratègics interns de la fundació i pla
de reconstrucció
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
L’estratègia d’ocupació de València s’alinea amb els plans d’actuació actuals a escala de ciutat i districte de la
Fundació València Activa, així com amb els estratègics interns de la mateixa fundació.
Acció 6.1.2. Alineació de l’estratègia d’ocupació amb plans estratègics externs a la fundació, sobre València i
CV en matèria de desenvolupament local
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
L’Estratègia d’ocupació de València s’alinea amb els plans estratègics externs a la fundació, sobre València i
CV en matèria de desenvolupament local.
Acció 6.1.3. Disseny de l’estratègia d’economia social de la ciutat de València
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
L’estratègia d’ocupació de València estarà alineada amb l’estratègia d’economia social de València.

LÍNIA 6.2.
MILLORAR EL
CONEIXEMENT
DE LA REALITAT
SOCIOECONÒMICA DE
LA CIUTAT

Acció 6.2.1. Generació de dades a escala municipal i inframunicipal
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Tal com s’ha comentat anteriorment, des de l’Observatori Socioeconòmic de València Activa es fa un treball
exhaustiu d’aproximació dels serveis a escala municipal i inframunicipal, així com de diagnòstic del mercat de
treball. La generació de dades per barris (tant de fonts internes/externes primàries com secundàries), permet
als agents de canvi de la ciutat generar una orientació més bona a l’usuari/ària, principalment quant al servei
d’assessorament, cerca activa d’ocupació i intermediació laboral.
Acció 6.2.2. Participació ciutadana
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Tal com s’ha pogut apreciar al llarg del document i des d’una perspectiva operativa, la participació social
permet conéixer de manera directa els interessos, les aspiracions i les necessitats de la població, enriquir
els projectes per la canalització de múltiples aportacions, aprofundir en la informació, sensibilització i
responsabilitat de la ciutadania, establir xarxes que promoguen el treball comú, fomentar la creació d’espais
moderns de trobada i la constitució de nous col·lectius, assegurar la viabilitat i l’èxit de les iniciatives
mampreses de manera compartida, i també canalitzar adequadament els processos de desenvolupament
en clau de sostenibilitat. Per això, des del govern local és fonamental enfortir els valors democràtics per a
permetre més concurrència social en la dinàmica de presa de decisions
És per això que l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació de València Activa, l’espai de dinamització
Cocreate i l’oﬁcina de Barris per l’Ocupació es preocuparan per fomentar la participació ciutadana en la
mesura de les possibilitats en la realitat de la COVID.
Acció 6.2.3. Estudis especíﬁcs
ROL VALÈNCIA DINAMITZADOR – PROMOTOR
Les persones participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent: «Estudi
sobre l’estat dels tallers artesans (ocupació, preu del lloguer…)».
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LÍNIA 6.3.
POTENCIAR LA
COL·LABORACIÓ I
TREBALL CONJUNT
D’ACTORS

Acció 6.3.1. Creació d’espais de diàleg per a desenvolupar l’Estratègia d’ocupació
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Tal com es desprén del present document, el procés de construcció de l’estratègia, que parteix d’una etapa
inicial d’anàlisi que comporta una caracterització de la ciutat i els barris en funció de fonts secundàries.
Posteriorment es du a terme una segona etapa centrada en el disseny, sobre la base d’un procés de cocreació
en què s’obté informació de fonts primàries sobre la base d’un procés participatiu. Procés que parteix d’una
trobada 1, en què els actors rellevants es coneixen i hi ha una presa de contacte. Allí es recopilen iniciatives
que donen peu a completar l’estructura inicial de l’estratègia. Posteriorment es genera un espai en línia
d’aportacions i millores i s’organitzen, al seu torn, reunions bilaterals amb actors. El procés conclou amb el
lliurament d’un document consensuat i cocreat.
S’espera que continuen en el temps els espais de diàleg esmentats, i que permeten donar suport a la
implementació de l’Estratègia d’ocupació en funció de les possibilitats de la realitat COVID.
Acció 6.3.2. Col·laboració amb LABORA, Universitat de València i altres pactes
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
És d’importància vital continuar amb l’avanç en accions grupals i en foment de l’emprenedoria en estreta
col·laboració amb LABORA, la Universitat de València i altres pactes.
Acció 6.3.3. Valorització de districtes
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR – PROMOTOR
Les persones participants del procés de cocreació de l’estratègia destaquen i proposen el següent:
«Accions per a convertir el districte en bressol de les falles a través de reclams informatius en punts
estratègics»
«Activitats artesanals obertes al públic, en tallers artistes»
«Activitats de teatralització de les falles en les naus, dirigides al turisme»
«Foment de la col·laboració per a la promoció del districte i de l’art faller (Palau de Congressos)»
«Aproﬁtar l’espai de la ﬁra de mostres: actes d’oci i temps lliure»
«Empreses relacionades amb la proximitat al campus de Burjassot amb els serveis que necessiten els
estudiants»
«Comptar amb espai per a l’oci i la cultura en instal·lacions de la Fira i del Velòdrom»
Acció 6.3.4. Intercanvi de bones pràctiques en desenvolupament econòmic
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
És d’importància vital continuar avançant en intercanvi de bones pràctiques amb altres pactes, línia en què es
treballa en col·laboració amb la resta de pactes per l’ocupació de la Comunitat Valenciana.

LÍNIA 6.4.
INTEGRAR ACCIONS
D’IMPULS D’OCUPACIÓ
EN EL DISTRICTE

ACCIÓ 6.4.1. GEOPORTAL
ROL VALÈNCIA ACTIVA: EXECUTOR
Acció que promou la integració d’accions d’impuls d’ocupació a la ciutat, per això el que inicialment s’ha de
generar és un espai en el qual es visualitze la potencialitat de cada districte/barri, sobre la base dels recursos
d’ocupació, formació i emprenedoria que hi ha.
Acció vinculada a les accions 1.2.2 // 1.2.3 // 1.2.4.
ACCIÓ 6.4.2. ASSOCIACIONISME
ROL VALÈNCIA ACTIVA: DINAMITZADOR - PROMOTOR
La Fundació València Activa és conscient de les necessitats en matèria d’associacionisme, per la qual
cosa promoure espais de diàleg que contribuïsquen a generar networking i detonen els processos
d’associacionisme és molt important.
Acció vinculada a les accions 1.2.2 // 1.2.3 // 1.2.4 // 6.3.1.
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DIAGNÒSTIC TERRITORIAL. ACCO HORTA SUD
Mª Felicidad López Cayuela, José Luis Collantes Martín

1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
LABORA, anteriorment SERVEF, desplega un programa conjunt per a la Comunitat Valenciana que
té com a objecte el desenvolupament de polítiques
de foment de l’ocupació des de la perspectiva territorial, denominat Avalem Territori. Iniciat en el
2016, amb la creació de diversos acords territorials per a l’ocupació, s’han dut a terme diferents
accions integrades en un pla pluriennal dissenyat
per investigadors de la Universitat de València, en
el qual participen altres universitats públiques valencianes. Unes accions que estan dirigides pels
fonaments de la planiﬁcació estratègica participada, de manera que s’han abordat diagnòstics, i
documents estratègics.
Des de la Universitat de València s’han fet treballs
previs que permeten establir l’estructura del pla
estratègic dirigit al desenvolupament territorial,
en termes de mercat laboral a partir del 2020. En
primer lloc, ens referim al document publicat en el
2017, sobre les bases tècniques que van establir
el desenvolupament del projecte Avalem Territori,
impulsat per LABORA, i l’elaboració de diagnòstics
per a cada acord territorial (Diagnòstic territorial per a l’ocupació. Mancomunitat de l’Horta Sud,
setembre del 2017). En segon lloc, el document
estratègic referit al mercat laboral per a les àrees
funcionals, en el qual es va incloure el territori de
l’Horta Sud (Estratègies territorials i ocupació valenciana, UV, 2019).
El disseny tècnic, tant per als diagnòstics com per
a l’establiment de les estratègies necessàries per
a millorar el mercat laboral d’un territori, parteix
dels principis fonamentals del desenvolupament

territorial, en els quals adquireixen protagonisme
el conjunt de recursos territorials, les xarxes de
relacions entre els actors presents en el territori
i, ﬁnalment, les capacitats d’innovació tant empresarials com socials.
L’Acord per a l’Ocupació de l’Horta Sud ACCO HORTA
SUD, mitjançant un projecte experimental impulsat
per LABORA (2020), ha dut a terme l’actualització
dels dits documents, diagnòstic i estratègies, des
d’una perspectiva local. Per a fer-ho s’ha contractat
un equip tècnic que, junt amb els tècnics del Pacte, han fet les tasques corresponents. S’ha comptat
amb l’assessorament tècnic de l’equip investigador
de la Universitat de València, responsable acadèmic del projecte Avalem Territori.
La redacció del Pla Estratègic ha estat condicionada per la incidència econòmica i social de la crisi
sanitària de la COVID-19. El present document arreplega, en conseqüència, els aspectes més signiﬁcatius dels efectes immediats, així com les accions concretes per a combatre’ls i amb això activar
el mercat laboral.
La crisi sanitària actual produïda per la COVID-19
(l’OMS va declarar la pandèmia l’11 de març del
2020) va obligar el govern d’Espanya aprovar el
Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es
va declarar l’estat d’alarma en tot el territori estatal vigent ﬁns al 21 de juny del 2020, tot limitant la
circulació de les persones; així mateix, va establir
els serveis essencials de producció de béns i serveis, i proveïment a la població.
Això va signiﬁcar el tancament de la major part
de l’activitat empresarial i el conﬁnament de la
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població a les residències habituals, únicament
es van deslliurar del tancament les dedicades a la
sanitat, serveis bàsics (ﬁnancers, assegurances,
telecomunicació, cura personal), agroalimentació,
construcció, indústria, energia, manteniment d’infraestructures i logística i transport.

La majoria de les persones treballadores, així com
les empreses, han mostrat debilitat en l’ús de les
TIC, per això des de l’ACCO Horta Sud hem prioritzat les mesures a favor de l’economia (sector
industrial i serveis avançats) i de la digitalització
del treball.

En la fase més extrema de l’estat d’alarma –segona quinzena de març i primera d’abril– a la comarca de l’Horta Sud el 90% dels comerços van
tancar en la dita fase 0 (segons l’opinió de les associacions d’empresaris i comerciants de la comarca). El nombre d’empreses que van sol·licitar
ERTO (regulats pel Reial decret llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per
a afrontar l’impacte econòmic i social de la COVID-19) va ser de 5.092, que van afectar 33.581
persones, pràcticament una de cada quatre.

2. EL MERCAT LABORAL DE L’HORTA SUD.
CONDICIONANTS

A més, el govern en les dates prèvies a Setmana
Santa va promulgar el Reial decret llei 10/2020,
de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis
essencials, per a reduir encara més la mobilitat,
com per exemple els treballadors del sector de la
construcció.
El nombre de persones en situació de desocupació a primers d’any era de 36.715 en la suma
de municipis de l’àmbit de la Mancomunitat de
l’Horta Sud, març va acabar amb 40.590 persones aturades i al juny van acabar registrades en
LABORA 43.944 persones. Una xifra que no inclou
les persones en situació d’expedient de regulació
temporal d’ocupació.
Algunes empreses van poder esquivar el tancament en tindre capacitat d’operar a distància o
amb fórmules de treball ﬂexible de la plantilla
mitjançant el teletreball; segons les associacions
empresarials, un 7% de les empreses, gràcies a la
venda en línia i l’atenció de comandes per correu
electrònic i WhatsApp. Segons un estudi de l’IVIE,
les persones que teletreballaren va passar del
4,8% en el 2019 al 34% durant la pandèmia.
Si bé des de les associacions empresarials i de
comerciants s’ha programat cursos els darrers
anys sobre l’ús de les noves tecnologies, com a
eina de màrqueting de les empreses (la creació
d’una pàgina web en la qual exposar el catàleg de
productes o l’obertura d’un perﬁl de Facebook on
oferir promocions), la pandèmia va posar en evidència que els dits canals estaven pràcticament
en bajoqueta.
406

El territori
En el 2014, la Generalitat va aprovar la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la
Comunitat Valenciana, assumint les quinze àrees
funcionals aprovades en el 2011 en l’estratègia
territorial de la Comunitat Valenciana en la qual
es van establir quinze àrees funcionals, tres a
la província de Castelló, sis a la de València i sis
més a la d’Alacant. La subàrea Horta Sud, amb els
vint municipis meridionals respecte de la capital
(309,07 km2), s’emmarca en l’«àrea funcional de
València» (amb una superfície de 3.764,7 km2 i
noranta municipis en el que és València i l’Horta).
L’estratègia territorial tracta de generar un territori més competitiu en l’economia, més respectuós amb el medi ambient i més integrador en el
vessant social, en les 147 directrius que té s’estableix des de la forma de vertebració de les ciutats
ﬁns als mitjans de protecció de les zones rurals.
Per tant, l’ordenació del territori de l’àrea València
inﬂueix directament sobre el planejament urbanístic dels municipis i, per tant, en el conjunt de
l’activitat econòmica.
Arran de la norma d’ordenació del territori es va
aprovar en el 2018 la Llei de l’Horta de València,
i el Decret que aprova el Pla d’acció territorial
d’ordenació i dinamització de l’Horta de València,
l’objectiu del qual és preservar l’ús del sòl agrari
davant de la pressió urbanística.
Naturalment és una norma que només afecta els
planejaments urbanístics nous i no ha evitat la
formació de conurbacions en l’àrea d’inﬂuència
del cap i casal, per exemple, a Mislata, o entre els
municipis del Camí Real (Sedaví, Benetússer, Llocnou de la Corona, Alfafar, Massanassa, Catarroja,
Albal, Beniparrell i Silla), o la d’Alcàsser-Picassent,
o entre Paiporta i Picanya, Alaquàs-Aldaia-Barri
del Crist-Quart de Poblet-Manises. Els límits dels
termes municipals a vegades coincideixen amb el
traçat d’un carrer, una carretera, un barranc o una
àrea empresarial.

És precisament el desenvolupament industrial,
tan marcat des de mitjan segle xx, la causa de la
falta d’un planejament urbanístic harmònic en una
zona tan pròxima a la capital, més acusada ara
amb l’adveniment de zones comercials i d’oci per
la proximitat a la capital, i per la ubicació d’operadors logístics en els nodes de carreteres, xarxa
ferroviària, port i aeroport.
Només que es preserva el paisatge tradicional a
la banda est de l’autovia V-31 per la protecció del
parc natural de l’Albufera (1986), els límits del Túria (2007) de Manises, Quart de Poblet i Mislata
per la declaració de parc natural i el que queda
d’horta per la norma dita adés (2018).
Finalment, l’ordenació del territori de Beniparrell
es troba afectada pel Pla acció territorial sobre
prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA, 2003).
Àmbit geogràﬁc del mercat de treball
1. Geograﬁa física de la comarca
Els nuclis de població s’assenten sobre terrenys
pertanyents als ventalls al·luvials (per desbordament de l’aigua d’escolament) del riu Túria, i també del sistema de rambles i barrancs associats
(barranc de Pozalet, rambla del Poio, barrancs de
Gallego i de la Saleta) que desaigüen a l’Albufera.
La concentració d’aigua de pluja en època de «gota
freda» (ﬁns a 200 l/m2 en dotze hores) i el mínim
pendent fan que els nuclis urbans i especialment
les zones perifèriques –àrees de polígons industrials i de dotació de serveis a la població– siguen
inundables, per això els ajuntaments s’han dotat
de plans especials davant del risc d’inundacions.
Davant de la dita amenaça s’han excavat els fons
dels llits dels barrancs perquè servisquen de canals d’evacuació, s’han interconnectat entre ells
mitjançant canals i s’han fet preses i s’han deixat
superfícies com a llacunes d’inundació que permeten la laminació de les aigües d’escolament i
dirigir-les cap al Túria o cap a l’Albufera, en cas
d’avinguda.
En risc alt estan els municipis d’Aldaia, Alaquàs i
Massanassa; en risc mitjà, els municipis de Mislata, Quart de Poblet, Xirivella, Albal, Beniparrell
i Catarroja, i, ﬁnalment, en risc baix els municipis
de Manises, Picanya, Torrent, Alcàsser, Paiporta,
Picassent, Sedaví i Silla.

2. Nuclis de població
Un impediment fort, junt amb la preservació de
l’horta, i la falta de sòl urbà que en alguns municipis fan que les possibilitats d’expansió dels nuclis només es puga fer en vertical (Albal, Alaquàs,
Aldaia, Alfafar, Catarroja, Llocnou de la Corona,
Mislata, Manises, Massanassa, Quart de Poblet,
Sedaví, Benetússer i Xirivella).
La major part dels municipis dits han arribat al
sostre màxim de població que admeten, per la
qual cosa la xifra de 462.257 habitants actuals pot
ser que siga la màxima de l’Horta Sud, excepte
una expansió dels nuclis urbans de Torrent, Alcàsser i Picassent, que no està prevista a curt termini.
La xarxa de vies de comunicació entre els municipis també està condicionada per les condicions
geomorfològiques del terreny i per les mesures
de protecció del paisatge. De fet, algunes infraestructures com l’A-3, el bypass de l’A-7 i la xarxa de
ferrocarrils han hagut d’implementar mesures de
desaigüe perquè no siguen barreres arquitectòniques que embassen aigua.
Demograﬁa
En l’àmbit territorial d’estudi viuen 462.257 persones en la vintena de municipis de l’Horta Sud
(227.979 homes i 234.278 dones; INE, padró, 1 de
gener del 2019), a menys de vint quilòmetres de
València (794.288 habitants) i amb una densitat
de població de 1.496 habitants/km2 (Mislata és
el municipi amb la densitat de població més alta
d’Espanya, 21.249).
Des de l’any 2000, la població s’ha incrementat a
la comarca un 20,6% (78.853 persones), superant
la mitjana provincial d’increment del 16,5%, enfront d’un increment del 7,48% al cap i casal. El
municipi que més ha incrementat la població ha
sigut Paiporta (43,4%), seguit d’Alcàsser (38,9%) i
Albal (37%), mentre que Quart de Poblet ha sigut
l’únic municipi de la comarca que ha perdut un 5%
de població respecte de la que tenia l’any 2000.
Per a explicar les xifres s’ha de tindre en compte
l’efecte positiu produït per la proximitat a València,
que hi ha una xarxa estructurada de transports
públics i de vies d’alta capacitat d’accés, oferta
educativa de qualitat (nou universitats), d’oci i una
dotació de serveis de gran ciutat, amb l’afegit que
el parc de vivenda en venda o lloguer és de mitjana un 46% més econòmic que a la capital.
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Taula 1- Habitants per municipi / superfície / densitat de població
Municipis de l’Horta Sud

Abrev.

Alaquàs

ALA

Total hab.

homes

dones

km2

densitat

29.561

14.527

15.034

3,90

7.577

Albal

ALB

16.399

8.213

8.186

7,37

2.225

Alcàsser

ALC

10.039

5.043

4.996

9,01

1.115

Aldaia

ALD

31.864

15.858

16.006

16,05

1.985

Alfafar

ALF

20.890

10.230

10.660

10,10

2.069

Benetússer

BEN

14.799

7.180

7.619

0,78

19.037

Beniparrell

BLL

1.952

982

970

3,68

531

Catarroja

CAT

28.120

13.885

14.235

13,04

2.156

Corona

LLO

Manises

MAN

118

64

54

0,04

2.818

30.919

15.266

15.653

19,65

1.573

Massanassa

MAS

9.667

4.794

4.873

5,59

1.729

Mislata

MIS

43.691

21.246

22.445

2,06

21.249

Paiporta

PAI

26.088

12.884

13.204

3,93

6.639

Picanya

PIC

11.513

5.709

5.804

7,12

1.618

Picassent

PSS

20.942

10.540

10.402

85,79

244

Poblet

QUA

24.760

12.053

12.707

19,64

1.261

Sedaví

SED

10.333

5.040

5.293

1,83

5.639

Silla

SIL

18.771

9.325

9.446

25,03

750

Torrent

TOR

82.208

40.482

41.726

69,32

1.186

Xirivella

XIR

Comarca de l’Horta Sud

MHS

València
Província de València

29.623

14.658

14.965

5,15

5.748

462.257

227.979

234.278

309,07

1.496

794.288

377.504

416.784

134,60

5.901

2.565.124

1.256.350

1.308.774

10.763,00

238

Font: INE. Padró continu d’1 de gener del 2014

L’estructura de la piràmide de la població dels vint
municipis de l’Horta Sud segueix el patró general
d’Espanya i de la comunitat autònoma, estructura de les cohorts invertida, amb un màxim en la
dels 35-39 –si bé en l’actualitat, ara en el 2020 se
situaria en el grup d’edat de 45-49 anys–, amb un
repunt lleuger en les cohorts infantils. Per a explicar les dades és necessari tindre una comparativa
sobre l’evolució de la població d’alguns municipis
de la comarca i el cas de València.

Font: INE. Padró continu d’1 de gener del 2014
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FonFont: INE. Censos de població des de 1900

En el gràﬁc es representa l’evolució del cens de població en tres localitats de la comarca: Sedaví, Manises i Torrent. En 1900, la població era de 1.827, 3.577
i 8.561, respectivament. Sedaví, llavors era eminentment agrari, Manises compatibilitzava l’agricultura
amb la manufactura ceràmica i Torrent també destacava com a centre fabril de productes com ara
graneres, espardenyes, aigua, xocolate, cereals, vi i
oli. Ja en 1900, tant Manises com Torrent disposaven
de línia de trenet que les unia a València.
Si bé Manises duplicava població en la dècada
dels quaranta, gràcies a l’activitat continuada de
l’aeroport, amb la línia València-Madrid en 1934,
igual que Torrent, gràcies a la industrialització
progressiva, Sedaví va tardar ﬁns als seixanta
amb la ubicació en el terme municipal de fàbriques i superfícies de distribució de mobiliari.

A partir dels anys setanta els municipis reben
una població immigrant de l’interior de la província (25%) i de les províncies limítrofes i regions
espanyoles com ara Conca, Terol, Albacete i d’extremenys i andalusos (un altre 25% de la població
actual) i també d’obrers industrials especialitzats
de la mateixa València, les indústries de la qual
s’han anat assentant fora del terme municipal des
dels anys seixanta (25%).
La descendència de la població immigrant dita
té ara entre quaranta-cinc i cinquanta anys, deu
anys menys que la generació del baby boom, tal
com assenyala la piràmide de població i, que ara
és la majoritària. Un altre fet visible en la piràmide de població és el repunt de la taxa de natalitat,
a causa de l’arribada d’immigrants de l’estranger
que es produeix en particular en les aglomeracions urbanes principals valencianes. La primera
regularització es produeix l’any 2005, de la qual
es beneﬁcien iberoamericans i, en menor mesura,
africans.
La població immigrant representa hui el 8,1%
de la població (36.940 estrangers), percentatge
més baix que a la capital (12,2%) o a la província
(10,2%); destaquen a escala local els municipis
de Llocnou de la Corona, Alfafar, Xirivella, Mislata,
Torrent i Silla.
La població en edat de treballar

Focus d’atracció del treball
· València amb una població de 794.288 habitants
i l’àrea d’inﬂuència (primera corona metropolitana - Horta Valenciana, noranta municipis) és un
dels focus d’atracció per al treball, ja que genera
473.603 contractes a l’any (dada del SEPE de l’any
2018). El 69% s’ocupa amb la mà d’obra pròpia,
però el 31% prové de la perifèria o de l’àrea d’inﬂuència (146.817 contractes).
Taula 2. Aﬂuència de treballadors des de l’entorn
Municipi

%

ocupats

33

2.120

Corona Metropolitana
Mislata
Perifèria
Paiporta

27

1.553

Picanya

26

1.230

Alfafar

26

1.742

Xirivella

24

2.162

Catarroja

22

1.739

Sedaví

22

727

Benetússer

21

509

Quart de Poblet

21

3.808

Albal

18

831

Torrent

18

3.453

Manises

17

1.887

Aldaia

17

1.970

Alaquàs

17

1.331

Picassent

15

1.362

Silla

12

1.848

Alcàsser

10

345

18,5

28.617

Zona d’inﬂuència

La població activa és de 200.142 persones, de les
quals treballen 156.198 (aﬁliades a la Seguretat
Social en algun dels règims) i en situació de desocupació 43.944 (registrades en el servei d’ocupació al juny del 2020), i s’estima en 109.312 la
població inactiva.

Comarca de l’Horta Sud

Font: Cens 2011. Juan J. Villalón

· Altres focus d’atracció de mà d’obra de la comarca són el port de València (ampliació en el 2011)
i l’aeroport (ampliació en el 2012) a l’entorn dels
quals proliferen les companyies de transport i les
plataformes logístiques més importants de la província, així com també la fàbrica de Ford a Almussafes, amb 7.400 treballadors en plantilla (1976).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SEPE – Seguretat Social. Juny del 2020

La taxa d’activitat (TA) de la província de València
és del 56,07% (2020/T2), mentre que la taxa d’atur
és del 16,06%, segons l’EPA 2020/T2. En l’àmbit
dels municipis de la Mancomunitat de l’Horta Sud
milloren els percentatges, ja que l’estimació de la
TA és del 64,7% i la d’atur del 14,2%.

· D’altra banda, són focus locals d’atracció les
seixanta-dos àrees empresarials, repartides en
dèsset municipis, que ocupen una extensió de sòl
industrial de 20.908.893 m2, amb una capacitat
per a unes cinc mil empreses (aproximadament
el 80% està construït). Superen el milió de metres
quadrats els municipis d’Alaquàs, Aldaia, Manises,
Paiporta, Picassent, Quart de Poblet, Silla i Torrent. El nombre de contractes en el sector de la
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indústria l’any 2019 va ser de 30.801 (18% dels
formalitzats en tota la província de València).
· El sector més important d’ocupació és el de
serveis, que va generar 137.118 contractes l’any
2019 (tres de cada quatre ocupacions generades
a la comarca van ser en el sector).
Flux de treballadors i treballadores
3. Moviment pendular
La distribució de llocs d’atracció d’empreses (l’eix
A-3 - pista de Silla), infraestructures (port, aeroport i plataformes logístiques), dotació de serveis i
administració pública (València i Torrent) i equipaments d’oci i temps lliure (entorn de l’A3 i la V-31)
fan que hi haja una gran mobilitat de població a la
comarca.
Mapa de ﬂux de treballadors per municipi, en verd demandants de mà d’obra, en blau persones ocupades en altres
municipis al de residència. Elaboració pròpia

Taula 3. Flux de treballadors
Municipi

Nre.

ALA

1.500

ALB

900

ALD

-800

ALF

-100

BEN

2.300

BLL

-4.600

CAT

1.200

MAN

-1.000

MAS

-400

MIS

8.100

PAI

2.700

PIC

-800

PSS

-2.000

QUA

-10.300

SIL

-8.900

TOR

7.000

XIR

1.200

Els majors ﬂuxos de mà d’obra es produeixen a
Quart de Poblet, que absorbeix un ﬂux d’almenys
10.300 persones, Silla amb 8.900 i Beniparrell
amb 4.600; mentre que els municipis des d’on
ixen més persones a treballar de les que entren
són les següents: Mislata amb un ﬂux mínim de
8.100, Torrent amb 7.000, Paiporta amb 2.700 i
Benetússer amb 2.300.
El trànsit de persones entre el lloc de residència i
de treball genera moviments pendulars diaris:
a) en vehicle privat de València cap a l’A-3 eixida
a Madrid (Quart de Poblet i Manises) i V-31 eixida
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a Alacant (Alfafar, Massanassa, Beniparrell, Silla i
Picassent), en les línies de metro 3, 5 i 9 o en les
línies de rodalia C1, C2 i Regional;
b) de l’àrea metropolitana de València (Mislata,
Alaquàs, Xirivella, Benetússer, Paiporta, Catarroja,
Albal i Torrent) en les línies de metro 2 i 7, en les
línies de rodalia C3 i Regional;
c) entre municipis pròxims de la comarca.
Quart de Poblet és l’exemple més il·lustratiu del
ﬂux dit, en haver-hi una àrea empresarial molt
important (1.455 empreses que donen faena a
54.958 persones, el 79,3% de fora del municipi).
Rep 9.421 persones de València, 4.837 de Manises, 2.568 d’Aldaia, 1.122 de Sueca, 1.115 de Paterna, 989 de Xirivella, 967 de Torrent, entre altres
(font: PMUS Quart de Poblet 2020).
4. Població que només treballa en un municipi,
però que no resideix
En la taula següent s’especiﬁca el nombre de treballadors que van a treballar als municipis d’estudi. No estan tots els municipis de la comarca de
l’Horta Sud en el cens de població del 2011, ja que
només ﬁguren les localitats amb més de dos mil
habitants. Encara que les xifres s’han de prendre
amb perspectiva relativa, els resultats que llancen
poden ser prou precisos. En el conjunt dels municipis hi ha 66.892 desplaçaments només per raó
de faena i 16.615 en funció d’assistència a estudis.

La major part dels desplaçaments es donen entre
municipis de l’entorn o bé des de València, tal com
s’esmenta en l’epígraf anterior.
Taula 4. Treballadors en el municipi d’altres localitats
Municipi

Total

Ocupats

Alaquàs

35.903

3.926

Albal

18.730

2.250

Aldaia

39.609

6.964

Alfafar

25.408

2.836

Benetússer

17.374

796

Catarroja

35.163

4.578

Quart de Poblet

36.629

8.787

Xirivella

34.251

3.347

Manises

40.830

7.542

Mislata

50.518

4.119

Paiporta

28.297

2.468

Picanya

14.100

2.274

Picassent

28.816

4.377

Sedaví

12.432

1.599

Silla

24.248

4.093

Torrent

94.702

6.936

1.019.653

98.217

València

pròxim, els més signiﬁcatius apareixen en la taula
següent:
Taula 6. Desplaçaments entre municipis
Origen

Destinació

Viatges

Alaquàs

Aldaia

5.723

Quart de Poblet

Manises

4.862

Torrent

Riba-roja de Túria

3.965

Benetússer

Alfafar

3.709

Torrent

Alaquàs

3.672

Massanassa

Catarroja

3.553

Catarroja

Albal

3.534

Albal

Catarroja

3.490

Font: PMoMe (2018) Principals desplaçaments entre municipis pròxims. Viatges totals diaris

La major part dels desplaçaments es fan a peu
(41%), en vehicle privat (41%), en transport públic
(14%), en bicicleta (2%) i la resta en altres mitjans
com ara taxi, VTC, autobusos discrecionals, etc.
L’estudi de mobilitat estableix que la ràtio de viatges per persona és de 2,58 viatges diaris.

INE. Cens de població i habitatge del 2011

5. Mobilitat metropolitana

El nombre de viatges obligats per motiu laboral
és del 27%.

a) Estudi de mobilitat

b) Principals mitjans de transport públic

Segons el Pla Bàsic de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de València (PMoMe 2018) els desplaçaments diaris principals en els municipis de la
Mancomunitat de l’Horta Sud amb València són
els següents:

Les connexions més importants de transport
públic dels municipis de l’Horta Sud són les següents:

Taula 5. Desplaçaments des de València o cap a València
Viatges totals

Metrovalència
Taula 7. Línies EMT

Interns

Externs

València

Nre. de viatges

66,7

33,3

2.235.501

1.491.079

744.422

1.491.079

Torrent

215.587

143.797

71.790

27.244

Mislata

90.978

60.682

30.296

Manises

78.501

52.360

Aldaia

77.978

52.011

Catarroja

72.837

Alaquàs

Línia

Tipus

Capçaleres

1

Metro

Bétera - Castelló (la Ribera Alta)

2

Metro

Llíria-Torrent Avinguda

22.273

3

Metro

Rafelbunyol-Aeroport

26.141

13.610

5

Metro

Marítim Serreria-Aeroport

25.967

11.021

7

Metro

Marítim Serreria-Torrent Avinguda

48.582

24.255

-

9

Metro

Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria

72.770

48.538

24.232

-

Xirivella

65.245

43.518

21.727

15.264

Paiporta

56.743

37.848

18.895

12.261

Origen
València

Font: PMoMe (2018) Principals desplaçaments amb origen o
destinació València. Viatges totals diaris

La major part dels viatges es produeixen en els
mateixos nuclis urbans (66,7%) i els externs segueixen el patró radial amb origen o destinació a
València. Hi ha altres moviments transversals entre els municipis de la comarca o en l’entorn més
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Rodalia
Taula 8. Línies de rodalia
Línia

Itinerari

Parades

C-1

València Nord-Gandía

València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Silla, El Romaní, Sollana,
Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, i Platja i Grau de Gandia

C-2

València Nord-Moixent

València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Silla, Benifaió-Almussafes,
Algemesí, Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga, Manuel-L’Enova, Xàtiva, L’Alcúdia de Crespins,
Montesa, Vallada y Moixent

C-3

València Sant Isidre-Utiel

Estació del Nord, Font de Sant Lluís, València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries, Aldaia, Loriguilla-Reva, Circuit R. Tormo, Cheste, Chiva, Buñol, Venta-Mina, Siete Aguas, El Rebollar, Requena, San Antonio de Requena i Utiel

C-4

València Sant
Isidre-Xirivella L’Alter

València Sant Isidre, Xirivella L’Alter

Autobusos metropolitans
Taula 9. Línies d’autobusos
Línia

Empresa

Parades

AUVACA

Dona servei als municipis següents de l’Horta Sud: Alcàsser, Silla, Picassent, Albal, Alfafar,
Benetússer, Catarroja i Beniparrell.

FERNANBUS

Presta servei als municipis següents de les comarques de l’Horta Sud i l’Horta Oest:
Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Quart de Poblet, Manises i Mislata. A més de les línies
metropolitanes, explota el servei urbà de Manises, Torrent i Godella.

AUTOCARES BUÑOL

Dona servei a Alginet, Almussafes, Benifaió, Buñol, Carlet, centre penitenciari, Cheste, Chiva,
Godelleta, Silla i Torís.

AUTOCARES HERCA

Dona servei als municipis de Montcada, Alfafar, Sedaví i a les pedanies pròximes a l’Albufera (el Saler, el Perelló, el Perellonet, el Palmar, les Palmeres, el Mareny Blau, el Mareny de
Barraquetes), que connecta amb València.

c) Xarxa viària entre València i l’Horta Sud
d) L’autopista del Mediterrani (AP-7) és l’eix que
comunica tota la costa mediterrània des de la
frontera amb França ﬁns a Algesires. L’autovia del
Mediterrani (A-7) pertanyent a la xarxa de carreteres de l’Estat, va d’Algesires a Barcelona. Circumval·la per l’oest la comarca de l’Horta.

h) L’autovia CV-36 pertany a la xarxa autonòmica de
carreteres de la Comunitat Valenciana, connecta la
ciutat amb l’autovia del Mediterrani per Torrent. És
la via d’accés pel sud-oest de la ciutat.
3. CONTRACTACIÓ A LA COMARCA DE L’HORTA
SUD
Evolució de la població en relació a l’ocupació

e) L’autovia de l’Est (A-3), que enllaça València
i Madrid, és una de les sis autovies radials de la
xarxa principal de carreteres d’Espanya.

1. Indicadors del mercat de treball

f) L’autovia V-30 és la via de circumval·lació de
València, enllaça el port amb l’A-7, circumval·la la
capital pel sud, seguint el nou llit del riu Túria.

Les darreres dades aportades pel portal estadístic de la Generalitat Valenciana referents a l’EPA I
TR 2020 per a la comarca de l’Horta Sud (part de
l’Horta Oest, a excepció de Paterna i tota la subcomarca de l’Horta Sud) són les següents:

g) La V-31 és l’autovia d’accés a València pel sud,
enllaça València i Silla. Pertany a la xarxa estatal
de carreteres; n’és el titular el Ministeri de Foment.

412

Taula 10. Principals indicadors del mercat de treball
comarca

1r trimestre del 2020

Variació absoluta sobre el trimestre anterior

Variació absoluta sobre el
mateix trimestre del 2019

Taxa d’activitat

Taxa
d’ocupació

Taxa
d’atur

Taxa d’activitat

Taxa
d’ocupació

Taxa
d’atur

Taxa d’activitat

Taxa
d’ocupació

Taxa
d’atur

L’Horta Oest

74,29

63,04

15,14

-0,11

-1,15

1,42

-0,38

-0,69

0,50

L’Horta Sud

75,69

64,46

14,84

0,19

-0,75

1,22

-1,79

-2,03

0,65

CV

74,0

63,3

14,5

-1,2

-1,2

0,3

-0,1

-0,3

0,4

Font: PEGV. Indicadors del mercat de treball a escala subprovincial. Resultats per comarques. Primer trimestre del 2020

En les dos subzones, la taxa d’activitat és superior a la mitjana de la Comunitat Valenciana com
també la taxa d’atur. L’efecte de la pandèmia es va
començar a notar en el trimestre anterior, ja que
la taxa d’atur va pujar en més d’un punt respecte
al trimestre anterior i també sobre la taxa de l’any
2019. Quant a les dades de l’EPA II TR 2020 es disposen de dades a escala de província. Baixa la taxa
d’activitat sensiblement i augmenta la taxa d’atur.
Taula 11. Indicadors de l’EPA de la província de València
2020T2

Taxa
d’activitat

Taxa d’atur de
la població

Taxa d’ocupació
de la població

Homes

61,99

14,26

53,15

Dones

50,51

18,14

41,35

Tots dos sexes

56,07

16,06

47,07

Font: INE Taxes d’activitat, atur i ocupació per província
i sexe de la província de València a partir de l’EPA II TR
2020.
Taula 12. Règims de la Seguretat Social a la comarca
MUNICIPI
Reg. General
R. G.- S.E. Agrari
ALAQUAS
6.016
62
ALBAL
3.455
40
ALCACER
2.601
166
ALDAIA
9.561
37
ALFAFAR
5.561
42
BENETUSSER
1.431
19
BENIPARRELL
4.481
5
CATARROJA
6.013
52
LLOC NOU DE LA CORONA
10
5
MANISES
9.134
39
MASSANASSA
2.890
30
MISLATA
3.802
97
PAIPORTA
4.071
56
PICANYA
3.791
42
PICASSENT
7.506
219
QUART DE POBLET
16.927
33
SEDAVI
2.597
19
SILLA
14.330
49
TORRENT
13.180
285
XIRIVELLA
7.328
116
Comarca de l’Horta Sud
VALÈNCIA
Província de València

124.685
301.545
1.510.358

1.413
2.280
37.606

Règims de la Seguretat Social per municipi
En la taula següent es mostren les darreres dades
(juny del 2020) d’aﬁliació a la Seguretat Social per
municipi. El total és de 154.960 aﬁliacions, amb un
80,5% en el règim general.
En principi, la distribució de les aﬁliacions hauria de
guardar una proporció directa amb la població de
cada municipi, però no és una aﬁrmació del tot certa,
a causa de la inﬂuència que tenen els centres empresarials que demanen molta mà d’obra com és el
cas dels municipis industrials de Beniparrell, Silla,
Quart de Poblet, Picassent, Picanya i Aldaia. En canvi,
els municipis sense indústria, com ara Llocnou de
la Corona, Mislata i Benetússer, la proporció entre
autònoms i el total és superior a la mitjana de la comarca (es pot deure a la proliferació de comerços locals i hostaleria amb poca contractació de personal).

R. G.- S.E.Llar
59
47
41
55
44
50
7
89
5
88
37
140
69
67
80
59
26
29
343
56

R. E. MAR
0
0
0
0
5
0
10
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
5
5
0

R. E. T.A
1.695
1.077
650
1.939
1.055
926
146
1.751
9
1.842
666
2.387
1.556
832
1.276
1.117
667
993
5.378
1.509

Total
7.832
4.619
3.458
11.592
6.702
2.426
4.649
7.905
19
11.103
3.623
6.426
5.752
4.732
9.081
18.136
3.309
15.401
19.186
9.009

1.391
10.054
35.007

35
2.565
6.146

27.471
54.982
354.784

154.960
371.426
1.943.066

Font: Aﬁliació a la Seguretat Social al juny del 2020
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Tipus de treball per sexes
L’any 2019, les dades de contractació per sexes
van ser de 92.711 contractes ﬁrmats amb homes
i de 56.880 amb dones, mentre que el nombre de

Font: SEPE. 2019. Activitats econòmiques amb més contractes, segons el sexe

En el gràﬁc es pot apreciar que la contractació de
les dones és molt important en els sectors de comerç i hostaleria, i majoritària en sanitat i educació (entre les quatre activitats es van contractar
30.443 dones, quantitat que suposa el 71,25%).
Vegem dos exemples de com inﬂueix el sexe en
la contractació per sectors i municipis. A l’àrea
de salut de l’hospital de Manises (2009) treballen
1.300 professionals. En el 2019 es van fer 814
contractacions a dones i només 323 a homes. En
canvi, a l’horta d’Alcàsser es van produir 824 contractacions a homes i només 371 a dones en faenes relacionades amb l’agricultura.
Generalment, a les àrees empresarials domina
majoritàriament la contractació d’homes (fàbrica,
tallers, construcció, logística i transport), i també
a les zones d’horta, mentre que als nuclis urbans
(hostaleria, comerç, educació, sanitat, neteja, administració i serveis d’oci) domina la contractació
de dones.
En la taula següent es resumeixen les activitats
principals amb més contractes per municipi i sexe.

desocupats homes va ser de 14.740 i de 22.811
el de dones (sis de cada deu contractes són per a
homes, i sis de cada deu aturats són dones).

Taula 13. Activitats més contractades a la comarca
MUNICIPI
Activitat homes
Activitat dones
ALAQUAS

Construcció, transport

ALBAL

Fabricació injectats,
construcció
Agricultura, comerç

ALCACER
ALDAIA
ALFAFAR
BENETUSSER
BENIPARRELL
CATARROJA
LLOC NOU DE LA
CORONA
MANISES
MASSANASSA
MISLATA
PAIPORTA
PICANYA
PICASSENT
QUART DE POBLET
SEDAVI
SILLA
TORRENT
XIRIVELLA

Administració,
agricultura
Comerç, hostaleria
Construcció,
hostaleria
Hostaleria, comerç,
fabricació injectats
Indústria agroalimentària, comerç
-Comerç, logística
Mèdia, comerç
Hostaleria,
construcció
Hostaleria, residus
Manteniment d’ediﬁcis, agricultura
Agricultura, fabricació
injectats
Comerç, elaboració de
begudes
Comerç, hostaleria
Comerç, construcció
Hostaleria,
construcció
Distribució, comerç

Hostaleria, assistència en residències
Fabricació injectats,
educació
Comerç, fabricació
injectats
Comerç
Comerç, hostaleria
Hostaleria, comerç
Hostaleria, comerç,
fabricació injectats
Indústria agroalimentària, hostaleria
-Sanitat, hostaleria
Comerç, hostaleria
Hostaleria, sanitat
Hostaleria, comerç
Hostaleria, manteniment d’ediﬁcis
Indústria química,
residències
Hostaleria,
administració
Comerç, hostaleria
Indústria d’alimentació, comerç
Educació, hostaleria
Comerç, hostaleria

Font: SEPE. 2019. Activitats econòmiques amb més
contractes, segons el municipi i sexe
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L’encasellament d’eixides professionals en el cas
de les dones dona lloc a cerques en altres poblacions de faena amb contracte legal o sense, com
cap a València. De fet, les línies de connexió amb
la capital s’omplin de viatgeres a les hores punta
d’entrada de faena (un 63,6% són dones davant
del 36,4% que són homes). El perﬁl majoritari de
dones és el de dona de 34,3 anys, treballadora per
compte d’altri en un 49,2%, nivell socioeconòmic
mitjà en 49,4%, i només el 10% és estrangeres
(Metro València 2017). També són les dones les
que cobreixen una bona part de les contractacions
estacionals en els llocs de la costa valenciana en
els sectors de turisme i comerç.
Tipus de contractes segons l’edat i grup d’ocupació
En les dades que publica el SEPE en el 2019, sobre contractació per municipis, grup d’ocupació
i grups d’edat, es pot estimar que el grup d’edat
Taula 14. Contractes per grup d’edat i d’ocupació
núm.
Grup d’ocupació
grup

0

amb més contractes és el de 30 a 34 anys (39,3%,
60.463 contractes), seguit del grup de menors de
29 anys (34,8%) i el grup d’edat amb més poca
contractació és el >59 anys (1,8%).
Per grups d’ocupació, el més demandat és el
grup 9 (ocupacions elementals) amb el 40,2%
de les contractacions (62.621 contractes), seguit
pel grup 5 (restauració i comerç) amb el 19,3%
(30.052 contractes). Només el 12,4% són contractes de tècnics qualiﬁcats o de direcció (19.085
contractes), la resta, el 87,6% dels contractes, és
de baixa qualiﬁcació.
En els grups d’ocupació més tècnics es contracten menors de 34 anys, per al perﬁl de personal
directiu es contracten les persones de més de 45
anys, en el grup d’hostaleria i comerç els menors
de 29 anys i en els perﬁls de baixa qualiﬁcació els
majors de 45 anys.

<29 anys

30-34 anys

45-59 anys

>59 anys

2019

% g.
ocup.

53.580

60.463

37.007

2.745

153.795

100,0

0

0

0

0

0

0,0

Ocupacions militars

1

Direcció i gerència

30

135

114

10

289

0,2

2

Personal tècnic i professional cientíﬁc i
intel·lectual

3.504

2.960

1.013

108

7.585

4,9

3

Personal tècnic i professional de suport

5.416

4.001

1.646

148

11.211

7,3

4

Empleats comptables, administratius

3.088

3.534

1.457

101

8.180

5,3

15.056

9.638

5.057

301

30.052

19,5

159

307

310

24

800

0,5

3.236

6.566

5.210

444

15.456

10,0

4.663

7.318

5.266

354

17.601

11,4

18.428

26.004

16.934

1.255

62.621

40,7

34,8

39,3

24,1

1,8

100,0

Treballadors de serveis de restauració,
5
personals, protecció i venedors de comerç
Treballadors qualiﬁcats en agricultura,
6
ramaderia, forestal i pesca
Artesans i treballadors qualiﬁcats d’indústries
7
manufactureres, construcció i mineria
Operadors de maquinària i instal·lacions,
8
muntadors
9

Ocupacions elementals
% grup d’edat

Font: SEPE. 2019. Contractes per grups d’ocupació i grup d’edat

Font: SEPE. 2017-19. Contractes
per grups d’edat
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En termes generals, tant la contractació per grups
d’ocupació com per grup d’edats es mantenen en
els tres anys complets estudiats (vegeu-ne el gràﬁc), si bé el nombre de contractacions ha augmentat lleugerament: en el 2017 va ser de 149.169,
en el 2018 de 148.051 i en el 2019 es van ﬁrmar
153.795 contractes.

No disposem de dades sobre el nivell educatiu per
trams d’edat, però s’ha de tindre present que les
generacions joves tenen més preparació, especialment en el col·lectiu de dones, mentre que la
major part de les persones majors de cinquanta
anys tenen un nivell educatiu bàsic.
Tipus de contractes per col·lectius d’interés
Dels 148.051 contractes fets en el 2018, els ﬁrmats amb col·lectius d’interés especial van ser els
següents:
Taula 16. Contractes de sectors especials
Col·lectiu
Total

Font: SEPE. 2017-19. Contractes fets per mes de l’any

Contractes
148.051

Dones

56.880

38,4

Joves < 30 anys

51.309

34,7

45 anys i més

37.512

25,3

Estrangers

33.462

22,6

2.697

1,8

Persones amb discapacitat

En el gràﬁc es mostra el nivell de contractació per
mesos a la comarca de l’Horta Sud. Els mesos
més favorables són setembre i octubre i el que
menys contractació registra és agost.
Els municipis on més contractes es van ﬁrmar van
ser Aldaia amb el 26,2% (40.343 contractes), seguit de Torrent amb el 10,3%, Quart de Poblet amb
el 8,2% i Manises amb el 6,6%.
Tipus de contractes. Nivell formatiu
Els contractes ﬁrmats a la comarca durant l’any
2018 (butlletí anual de mercat de treball municipal - BAM) segons el nivell d’estudis del personal
treballador es pot consultar en la taula que hi ha
tot seguit. El nivell educatiu de perﬁl de baixa qualiﬁcació s’adequa a la demanda real de llocs de
treball.
Tabla 15 - Contratos por nivel formativo
Nivell formatiu

Contractes

%

Estudis primaris / No acreditat

74.655

50,0

Educació secundària obligatòria

34.737

23,3

Batxillerat i equivalents

10.322

6,9

FP grau mitjà

10.228

6,9

FP grau superior
Universitari
Indeterminat

8.794

5,9

10.380

7,0

475

--

Font: SEPE. 2018 Butlletí anual de mercat de treball municipal - BAM, segons nivell formatiu
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%

Font: SEPE. 2018 Butlletí anual de mercat de treball
municipal – BAM, segons col·lectius d’interés

Com ja s’ha dit, els contractes ﬁrmats amb dones no van arribar en el 2018 als quatre de cada
deu i a més en els sectors serveis principalment
(hostaleria i comerç). En el cas de la contractació
de persones estrangeres amb un 22,6% en ocupacions d’alta rotació (agricultura, construcció,
comerç i turisme i serveis personals). La població
estrangera que resideix a la província de València
és de 287.818 (11,18% del total).
Contractes indeﬁnits i temporals
El quadre següent mostra la distribució dels tipus
de contractes indeﬁnits o temporals en l’àmbit
geogràﬁc de la mancomunitat. En les barres es
representen els contractes indeﬁnits, mentre que
en la línia roja es mostren els contractes temporals. Les darreres dades són de l’any 2019: 92.541
indeﬁnits (72,6%) i 34.866 temporals (27,4%). El
28,4% dels contractes es van ﬁrmar amb dones
davant del 71,6% amb homes. Són contractes majoritàriament temporals (90,7%) en el sector dels
serveis.

Evolució de la contractació en el 2020
Seguint el model dels anys anteriors, pareix que
la xifra d’aturats disminueix amb l’inici de la contractació de temporada estival (al maig la xifra de
contractacions va ser de 7.141, la mitat de maig
del 2019 –14.171 contractes–, al juny 9.121 i al juliol 10.285).

Font Seguretat Social. Comparativa de treballadors amb
contractes indeﬁnits (barres) i temporals (línia) entre els
anys 2012-2019.

Com s’aprecia en el gràﬁc, la pandèmia va afectar
d’una manera molt acusada la contractació en els
mesos de març i abril, que coincideixen generalment amb un repunt per la temporada de Falles i
Pasqua.

Taula 18. Contractes per sectors al juliol del 2020

Contractes per sexe i per sector d’activitat

Contractes maig

Les darreres dades disponibles són les de juliol
del 2020, incloses en les taules següents:
Taula 17. Contractes per sexe al juliol del 2020
Contractes
maig

Indeﬁnit

Temporal

Convertit
en indef.

Total

%

H

335

5.658

410

6.403

62,3

D

180

3.474

228

3.882

37,7

total

515

9.132

638

10.285

100

5,0

88,8

6,2

100

%

Font SEPE. Distribució per sexe dels contractes fets al
juliol a la comarca.

Al juliol es van ﬁrmar un total de 10.285 contractes,
que és sensiblement inferior a la contractació d’anys
anteriors (vegeu-ne el gràﬁc). El 88,8% van ser contractes temporals. Del total de contractes, els fets a
dones a penes supera el terç (37,7%). Per sectors predomina la contractació d’empreses de serveis (dos de
cada tres contractes) i en menor mesura en indústria.

Agric.

Indús.

Constr.

Serv.

10.285

169

2.337

964

6.815

100%

1,6

22,7

9,4

66,3

Font SEPE. Distribució per sectors dels contractes fets al
mes de juliol a la comarca.

Un home desocupat té més possibilitats si busca
faena en el sector agrari (91,9%) o en la construcció (92,8); no obstant això, una dona té més
opcions en indústria (33,8) i sobretot en les empreses de serveis (47,2), i des del punt de vista
territorial, als municipis de Benetússer, Torrent,
Alfafar i Mislata.
Si estimem que les persones desocupades es limiten a buscar faena a la comarca resultaria que
un home necessitaria uns cinc mesos per a col·locar-se en una faena temporal, i una dona, en canvi,
uns nou mesos.
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4. DESOCUPACIÓ
Taxa d’atur per municipis

L’estructura empresarial de la comarca es basa
en 27.289 empreses, repartides segons la taula
següent, en la qual es fa una comparativa entre el
pes de les empreses de la província de València i
les empreses de l’àmbit comarcal. Una dada ben
rellevant: la comarca compta amb una de cada
cinc indústries de la província, realitat que confereix al sector un pes preponderant.

L’evolució de les xifres de desocupació des de l’any
2017 era esperançadora, ja que al gener del 2017
el nombre d’aturats a la comarca era de 44.590 i
al desembre del 2019 havia baixat a 36.263; no
obstant això, els efectes de la pandèmia han fet
retrocedir les dades i tota l’ocupació creada en
els darrers tres anys s’ha perdut en uns mesos
(al maig, 43.944). En el gràﬁc que hi ha tot seguit
es mostra l’evolució anual de les persones en
desocupació en diverses anualitats. La línia d’enguany (de color roig) talla des del mes de març les
línies corresponents a tots els anys anteriors.

Taula 19. Nombre d’empreses per sectors
Municipi

Indús.

Const

Serveis.

VAL

12.132

19.353

146.123

ALA

246

201

1.376

ALB

111

94

787

ALC

92

84

460

ALD

277

204

1.439

ALF

84

91

812

BEN

44

87

690

BLL

156

39

295

CAT

195

203

1.497

LLO

-

-

6

MAN

192

197

1.603

MAS

77

71

556

MIS

90

231

1.749

PAI

130

213

1.152

PIC

54

74

645

PSS

124

135

974

QUA

173

155

1.136

SED

59

71

520

SIL

154

126

887

TOR

331

532

3.902

XIR
MHS
%

104

169

1.133

2.693

2.977

21.619

22,2

15,4

14,8

Font ARGOS. Any 2018. Distribució d’empreses per sector
en l’àmbit de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Ràtio
respecte a les empreses de la província de València
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Font: SEPE. Persones en desocupació al mes de juliol del 2020 per municipis

Taula 20. Desocupació per municipis al juliol del 2020
MUNICIPIS

TOTAL

SEXE I EDAT
HOMES

DONES

<25

25 - 44

>=45

<25

25 - 44

>=45

Alaquàs

2.904

179

424

502

151

655

993

Albal

1.506

96

219

290

79

356

466

Alcàsser

786

41

123

148

28

229

217

Aldaia

2.971

165

437

571

136

725

937

Alfafar

2.304

105

359

472

93

576

699

Benetússer

1.425

56

227

283

59

366

434

Beniparrell

173

7

24

35

5

39

63

2.586

141

385

502

103

654

801

Catarroja
Llocnou de la Corona

14

1

0

6

0

2

5

3.133

163

499

636

149

694

992

838

44

155

157

33

199

250

Mislata

4.007

185

628

742

153

968

1.331

Paiporta

2.279

124

319

393

107

597

739

Picanya

813

37

141

138

33

204

260

Manises
Massanassa

Picassent

1.745

96

272

318

88

462

509

Quart de Poblet

2.372

110

362

489

101

561

749

944

35

147

189

27

226

320

Sedaví
Silla

1.724

96

279

346

83

408

512

Torrent

8.369

510

1.227

1.474

483

2.144

2.531

Xirivella

2.725

153

438

537

111

649

837

TOTAL MHS
Província de València

43.618

2.344

6.665

8.228

2.022

10.714

13.645

213.359

11.174

33.987

42.153

9.625

53.097

63.323

Font: SEPE. Persones en desocupació al mes de juliol del 2020 per municipis
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La taxa d’atur i la xifra de població activa per municipis de la comarca s’arrepleguen en la taula
següent:
Taula 21. Taxa d’atur per municipi
mun

Pob. activa

% atur

ALA

19.204

15,20

ALB

11.202

13,48

ALC

6.675

11,52

ALD

21.302

14,13

ALF

13.470

17,12

BEN

9.593

15,24

BLL

1.312

14,18

CAT

18.251

14,24

LLO

79

16,46

MAN

20.561

15,50

MAS

6.318

13,20

MIS

28.899

13,99

PAI

17.436

13,38

PIC

7.690

10,39

PSS

13.769

12,31

QUA

15.840

15,53

SED

6.657

14,48

SIL

12.387

14,33

TOR

54.257

15,41

XIR

19.533

13,92

MHS

309.454

14,20

Font: ARGOS. Població activa i taxa de desocupació per
municipi al maig del 2020

troba molt per damunt de la mitjana a Beniparrell,
Llocnou de la Corona i Sedaví i, prou per davall de
la mitjana, a Alcàsser i Picassent.
L’any 2019 la mitjana de la xifra de desocupació per sexes va ser de 23.018 dones enfront de
14.200 homes, és a dir, una diferència de 8.818
persones. Diferència que augmenta en els mesos
d’estiu i es redueix sensiblement al desembre.
Amb tot, el nombre de dones en desocupació en
l’època estival és una mica inferior i també en la
campanya de Nadal, dada que indica que són els
sectors de serveis els que demanen treballadores
(comerç i turisme).

Font: SEPE. Persones en desocupació per sexe i mesos de
l’any 2019

Si analitzem l’edat de les persones en desocupació per sexe al llarg del període d’un any sí que
s’aprecien diferències. Per exemple, el nombre de
dones joves i de més de 59 anys és pràcticament
el mateix, mentre que en el cas dels homes hi ha
diferències clares entre edats.

Taxa d’atur per sexe i edat
En el que va d’any, la xifra de desocupació s’ha
incrementat en un 19% des que començà (6.903
aturats més). En percentatge, ha afectat més els
homes, un 28,9%, que les dones, un 14,7. Però
en el còmput total les dones representen vora el
60,5% de la desocupació a la comarca (vegeu la
taula 20).

El grup d’edat dels majors de quaranta-cinc anys
amb 21.873 supera el 50,1% de les persones en
situació de desocupació (total de juliol 43.618). Es
420

Font: SEPE. Persones en desocupació per sexe, edats i
mesos de l’any 2019. A l’esquerra de dones, a la dreta
d’homes

Una altra diferència notable: en el gràﬁc dels homes (dreta) hi ha una disminució sensible d’aturats en els mesos d’estiu (1.132), mentre que la
disminució en el cas de les aturades és poc representativa (502), sí que és apreciable una baixada
de l’atur femení en l’últim trimestre de l’any per
la campanya de Nadal (1.227 respecte a gener del
2019), en canvi en el cas dels homes la desocupació creix al novembre i el desembre.
El col·lectiu dels majors de cinquanta-nou anys,
tant en homes com en dones, es manté sense
canvis apreciables: una pujada lleugera al llarg de
l’any, amb una mitjana de 2.822 dones i de 1.623
homes.
5. INDICADORS DE RENDA A LA COMARCA DE
L’HORTA SUD

6. MESURES DAVANT DE LA COVID-19
Iniciatives d’ajuntaments per al foment del comerç de proximitat
La majoria de municipis de l’Horta Sud han implementat una sèrie de mesures que tracten de
pal·liar la situació de les empreses situades en els
seus territoris, bé siga adaptant els pagaments
d’impostos i taxes, promocionant el comerç local,
adequant espais en la via pública, etc. En alguns
casos, els municipis han tret una convocatòria
d’ajudes directes als establiments comercials i
tallers xicotets.
Taula 23. Iniciatives dels ajuntaments de suport als sectors
productius
Municipi

Import

Alaquàs

120.000 Persones físiques o jurídiques, i
societats civils, comunitats de béns,
herències jacents o altres entitats
econòmiques sense personalitat
jurídica

Albal

150.000 Persones treballadores per compte
propi

Aldaia

100.000 Persones físiques o jurídiques, persona autònoma, microempresa o
xicoteta empresa

Alfafar

100.000 Persones físiques, legalment constituïdes que, sent persones treballadores per compte propi o autònomes,
estiguen empadronades en el municipi d’Alfafar

Les dades contingudes en la taula següent mostren l’exercici tributari del 2017, per municipi.
Taula 22. MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD
NOMBRE D’HABITANTS

TOTAL
471.959

POSICIONAMENT DE LA RENDA BRUTA MITJANA
A ESCALA ESTATAL
POSICIONAMENT DE LA RENDA BRUTA MITJANA
A ESCALA AUTONÒMICA
NOMBRE DE DECLARACIONS

203.946

NOMBRE DE TITULARS DE LA DECLARACIÓ

Destinataris

243.567

Catarroja

400.000 Autònoms i microempreses

RENDA BRUTA MITJANA

22.395

Manises

RENDA DISPONIBLE MITJANA

18.838

250.000 Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que siguen
persona autònoma, microempresa o
xicoteta empresa

Mislata

500.000 Persones físiques o jurídiques, incloses les comunitats de béns, societats
civils o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que duen a terme
activitats empresarials

Massanassa

250.000 Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o societats civils

Paiporta

350.000 Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o
altres entitats econòmiques sense
personalitat jurídica, legalment
constituïdes que duen a terme una
activitat comercial

Picassent

60.000

Quart de Poblet

150.000 Persones autònomes amb establiment/local comercial, amb domicili a
Quart de Poblet

Silla

250.000 Persones treballadores per compte
propi o autònomes titulars d’activitats empresarials e negocis

Torrent

300.000 Autònoms o empreses

RENDA BRUTA I RENDA DISPONIBLE
RENDES DEL TREBALL
RENDES DEL CAPITAL MOBILIARI

3.836.885.541
75.960.587

RENDES DE BÉNS IMMOBLES NO AFECTES A
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

162.051.252

RENDES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

245.418.520

ALTRES RENDES
GUANYS PATRIMONIALS NETS
RENDES EXEMPTES

220.522
90.959.558
157.355.714

Font: AEAT. Declaració de la renda de la campanya del
2017. Any 2018

Com a valor principal ﬁgura la renda bruta mitjana que va ser de 22.395 €, menor a la mitjana
estatal que se situa en 25.950 euros. El nombre de
declaracions corresponents a l’any 2017 va ser de
203.946 persones.

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que siguen persona autònoma o microempresa

Font: Portal d’ajudes IPyme
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Altres iniciatives municipals, al marge de les ajudes, han sigut les de promocionar el comerç local
mitjançant el «portal del comerciant» (Alaquàs,
Benetússer, Catarroja, Manises), rifa de targetes
prepagament en els establiments d’Aldaia, ocupació del doble de la via pública per a terrasses de
bars de Sedaví, entre altres mesures.
Iniciatives de les associacions de comerciants i
empresaris
Per la seua part, les associacions van posar en
marxa diverses iniciatives relacionades amb campanyes solidàries, campanyes de promoció del comerç local i en el moment més dur de la crisi també anunciaven quins establiments estaven oberts
o els que servien comandes al veïnat.
Taula 24. Iniciatives de les associacions de comerciants i empresarials davant de la COVID-19
Municipis

Alaquàs

Aldaia

Aldaia

Benetússer

Manises

Manises

Acrònim

Entitat

CADA

· «Coronavirus amb Cor» fa
250 compres i reparteix 500
lots d’aliments de primera
necessitat en el primer mes.

ACODA

· Aldaia promociona el comerç local amb el sorteig
de huitanta targetes de 300
euros per a gastar a les botigues del municipi.

AVEMA

· El comerç local d’Aldaia ofereix serveis especials davant
de la crisi de la COVID-19.

ACBENETÚSSER

· La necessitat d’elaborar
un pla de contingència de la
COVID-19 (actualitzat).

ASCOMA

· L’Associació de Comerciants
de Manises (ASCOMA) s’adhereix a l’acord que Caixa Popular manté amb Unió Gremial
per a impulsar el comerç de
proximitat.

AMEPI

· L’Associació de Comerciants
del Mercat Los Pinos de Manises (AMEPI) dona aliments
per un import de 500 €.

COMPRAENQUART

· Quart de Poblet posa en
marxa la campanya de promoció del comerç local amb
un vídeo en el qual participen
comerços i ciutadania.

Torrent

ACST

· Èxit de la campanya de
rebaixes «Xicotet comerç. El
futur que compres».

Torrent

ASOCIACIÓN DE
COMERCIOS DE
TORRENT

· L’Associació de Comerciants
de Torrent posa en marxa una
campanya per a donar conﬁança a la clientela.

Xirivella

XIRICOMPRA

· Llista de comerços adherits
a Xiricompra oberts al públic.

Quart de
Poblet

ERTO de les empreses
El nombre d’empreses afectades per un expedient
de regulació temporal d’ocupació en la vigència
de l’estat d’alarma va ser de 5.092, que va afectar
33.581 persones, segons dades del SEPE de 5 de
maig del 2020, nombre que ha anat variant en el
temps.
Taula 25. Distribució de treballadors segons el codi nacional
d’activitats econòmiques
Treb. en
% afectat
Epígraf
Ocupats
ERTO
Agricultura,
A
ramaderia, silvicultura i
2.545
45
1,8
pesca
B

Indústries extractives

C

Indústria manufacturera

D

E

F

G

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i
aire condicionat
Subministrament d’aigua,
activitats de sanejament,
gestió de residus i descontaminació
Construcció
Comerç en gros i a la
menuda; reparació de
vehicles de motor i motocicletes
Transport i
emmagatzematge
Hostaleria
Informació i
comunicacions
Activitats ﬁnanceres i
d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals,
cientíﬁques i tècniques
Activitats administratives i
serveis auxiliars
Administració pública i
defensa; Seguretat Social
obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de
serveis socials
Activitats artístiques,
recreatives i
d’entreteniment

31

0

0,0

26.298

10.748

40,9

60

24

40,0

1998

94

4,7

11.606

2.269

19,6

42.806

9.259

21,6

11.601

1.670

14,4

10.618

4.280

40,3

1.545

155

10,0

1.191

210

17,6

1.138

232

20,4

5.169

1.200

23,2

15.043

1.200

8,0

4.678

0

0,0

5.674

1.585

27,9

6.102

848

13,9

2.341

1.380

58,9

S

Altres serveis

4.176

879

21,0

T

Activitats domèstiques
com a ocupadors de
personal domèstic;
activitats domèstiques
com a productors de béns
i serveis per a ús propi

1.447

2

0,1

156.067

36.092

23,1

Total

Font: SEPE. Dades d’ERTO del 26 de juny del 2020
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Els sectors més afectats han sigut la indústria
manufacturera, l’hostaleria i el comerç, (respectivament 10.748, 9.259 i 4.280 treballadors). Quant
a els municipis més afectats han sigut Quart de
Poblet, Torrent i Picassent (respectivament, 4.032,
3.957 i 3.815 treballadors en ERTO).
Línies estratègiques per a un desenvolupament
econòmic harmònic a la comarca de l’Horta Sud
La situació actual del mercat de treball, enmig
d’una crisi econòmica profunda, exigeix una reﬂexió sobre quines mesures són les necessàries per
a pal·liar els efectes adversos sobre l’ocupació en
els municipis de la comarca de l’Horta Sud.
El model actual, basat en la preeminència del sector serveis com a productor d’ocupació (72,8%, la
major part de baixa qualiﬁcació i amb salaris baixos) és clarament vulnerable.
És necessària la creació de llocs de faena d’alt valor afegit, que s’emmarque, per exemple, en els
sectors de l’agricultura sostenible i la producció
d’aliments, la indústria digitalitzada, la construcció modular, l’urbanisme adaptatiu, les energies
renovables, el disseny i la creació de continguts
culturals, el transport públic i logística a demanda, la investigació cientíﬁca, la introducció de la
tecnologia en els serveis a les persones o la mecanització de les tasques repetitives i el comerç
exterior.
Tan sols el 17,9% dels treballs estan ocupats per
personal director, tècnic o especialista, enfront del
22,5% de la mitjana estatal (19,8% homes i 25,7%
dones). El personal qualiﬁcat en la demarcació, i
a Espanya en general, és demanda en molts països del nostre entorn europeu, senyal de la falta
d’empreses en nombre suﬁcient per a absorbir-lo,
i que no poden competir en salaris amb les estrangeres.
Les circumstàncies del treball a la comarca són
diferents per a homes i dones, tant en el nombre
de treballs oferits, nivell de qualiﬁcació, com en
els sectors econòmics, les condicions salarials i la
temporalitat (condicions en les quals en totes ixen
perjudicades les dones). Se les relega a llocs de
treball de baixa remuneració en els sectors de comerç i turisme i se les veta per l’edat a continuar
la carrera professional.
Els processos de canvi en l’economia comarcal
han d’anar compassats als de l’entorn més immediat, València, com no pot ser d’una altra manera,

però les decisions de les administracions locals
han d’anar en la direcció de la nova economia (integral, sostenible, digital i exportadora).
La crisi de la COVID-19 és l’ocasió propícia per a
impulsar una nova economia més sostenible i assossegada, basada en els recursos més pròxims i
de més conﬁança per al consumidor, que els processos de la globalització i, sobretot, les irrupcions d’internet havien posat cap per avall.
Les línies estratègiques proposades, per tant, han
d’atendre d’una banda les necessitats descrites (apartat A) i, de l’altra, han de respondre als
condicionaments del desenvolupament territorial
aplicat a l’Horta Sud, en termes de recursos, processos d’innovació econòmica i social, i foment de
xarxes empresarials i socials (apartat B).
Les línies estratègiques que seguirà l’acord territorial són les següents:
A. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE DIMENSIÓ
SECTORIAL
A.1. Atracció d’empreses de sectors
capdavanters en tecnologia, (industrials,
logística i serveis d’alt valor afegit)
Programa de condicionament d’entorns
atraients
• Millora de les àrees empresarials: urbanització,
xarxes de telecomunicació, mobilitat, seguretat,
energia renovable, serveis col·lectius (emmagatzematge i logística, disseny industrial, assessoria,
administració)
• Observatori industrial i posada en marxa de les
taules sectorials de les diferents branques industrials i de la logística
• Oﬁcina comarcal de promoció econòmica, desenvolupament tecnològic, acords empresarials i
atracció de talent, exportació
• Servei d’oferta i demanda de sòl industrial, traspassos, informació sobre activitats permeses,
permisos i llicències, ajudes i subvencions, formació laboral
2. Programa de consolidació empresarial
• En col·laboració amb les associacions empresarials i de comerciants de la comarca, posada en
marxa d’una «escola» d’empresaris, per al reci423
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clatge de continguts de gestió empresarial
• Servei d’assessorament als projectes innovadors d’emprenedors, rics en l’ús de les tecnologies TIC, que vagen de la mà d’empreses locals ja
consolidades
• Servei d’assessorament en la gestió de les empreses i comerços tradicionals en la transició a
l’economia digital, baixa en carboni i que oferisca
serveis de valor afegit a la població local

• Promoció de l’esperit de l’economia social, empreses de l’economia del bé comú i centres especials d’ocupació
5. Programa de nous emprenedors

• Reconversió dels centres comercials de proximitat en centres distribuïdors de productes i serveis

• Mentorització dels projectes empresarials promoguts arran de la capitalització de la prestació
de desocupació

A.2. Millora de la qualiﬁcació professional del
mercat laboral

• Assessorament als nous projectes de vivers
d’empreses i espais de cotreball d’àmbit comarcal

3. Programa d’impuls de la formació professional

• Promoció d’empreses emergents i empreses de
base tecnològica entre els alumnes de les universitats de la comarca

• La Comissió Intermunicipal de Formació Professional de la Mancomunitat de l’Horta Sud la
integraran els representants polítics dels ajuntaments, directors de centres, representants d’AMPA, universitats, sindicats, tècnics i representants
de les principals associacions empresarials.
• Itineraris d’integració en plantilla (coneixements,
tècniques, protocols, programes informàtics) per
a l’alumnat universitari i de formació professional
(beques d’aprenentatge).
• Píndoles sobre quins requisits formatius demanen les empreses industrials locals destinades a
informació i orientació als alumnes d’educació secundària i batxillerat, i també tutorials sobre com
generar l’empresa pròpia.
• Estímul a les empreses de la comarca perquè
oferisquen pràctiques, que siguen supervisades
per l’entitat de la qual depenga la formació.
4. Programa de millora de l’ocupabilitat de les
persones en situació de desocupació
• Avaluació del grau d’ocupabilitat de les persones
desocupades. Proposta d’itineraris formatius, aptituds, coneixements i habilitats per a la millora de
l’ocupabilitat
• Programa especíﬁc d’emprenedoria per a dones
majors de trenta-set anys, amb ﬁlls en edat escolar obligatòria, i d’homes majors de cinquanta
anys com a eixida professional a la falta d’ocupació
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• Programa de millora d’habilitats digitals per a
majors de quaranta-cinc anys i de cerca d’ocupació en portals d’ocupació i plataformes d’empreses de candidatures

• Projecte de reptes empresarials en beneﬁci de la
comunitat (objectius de desenvolupament sostenible - ODS)
A.3. Indústria local de major valor afegit
6. Programa d’immersió en ciència i tecnologia
de la indústria de la comarca
• Acords empresarials amb els departaments
d’investigació de les universitats valencianes per
a ﬁnançar línies d’investigació
• Participació activa de l’empresariat industrial en
les accions dels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana
• Impuls a les certiﬁcacions i segells de qualitat en
la indústria i serveis auxiliars
• Ús de dades massives en el control dels processos de fabricació industrial
7. Millora d’infraestructures i dotació de serveis
en les àrees empresarials
• Potenciar els serveis «ciutat intel·ligent» en les
àrees empresarials (ciberseguretat, mobilitat, eﬁciència energètica d’ediﬁcis, aigua, il·luminació,
gestió d’aparcaments, teletreball, senyalització,
etc.)
• Especialització dels polígons industrials per la
ubicació d’empreses del mateix sector (per exem-

ple: Picanya en el sector logístic, Alfafar en el sector comercial)
• Interconnectivitat en els mitjans de transport
públic amb les àrees empresarials, vies d’accés
alternatives com els passejos i els carrils per a
bicicletes i patins
• Promoure la gestió mancomunada de residus en
les àrees empresarials de la comarca
A.4. Promoció del sector turístic
8. Dotació d’instruments per a la potenciació
del sector

• Coordinació de la xarxa AFIC per a la promoció
d’un calendari d’accions comercials a nivell de comarca
11. Promoció del comerç electrònic
• Realització d’activitats formatives dirigides als
comerciants: TIC, comerç electrònic, xarxes socials, embalatge, etc.
• Especialització dels comerços en productes en
venda i serveis en línia (catàleg, per a esdeveniments, reposició periòdica, venda per lots, productes personalitzats)
• Plataforma de market place comarcal

• La Comissió Intermunicipal de Turisme de la
Mancomunitat de l’Horta Sud la integraran els representants polítics dels ajuntaments amb competències en turisme, representants dels sectors
turístics (hostaleria, restauració, oci i temps lliure,
multiaventura, artesania, museus)
• Portal web de turisme de la Mancomunitat de
l’Horta Sud

• Posada en marxa de serveis de lliurament a la
porta de la clientela
12. Promoció del comerç de productes de l’horta
• Foment de l’agricultura ecològica i de les indústries agroalimentàries locals
• Mercat de venda directa dels productes de l’horta

• Guia anual d’esdeveniments culturals, esportius i
turístics

• Promoció entre la població de la necessitat de
consumir productes de km 0

• Fira de turisme i comerç d’àmbit comarcal
• Promoció del turisme responsable

• Visites guiades a les explotacions agràries, amb
tast de productes de collita

• El parc natural de l’Albufera com a destinació turística familiar

A.6. Assumpció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030

• El parc natural del riu Túria com a destinació d’activitats educatives

13. Programa d’incorporació dels ODS en la política d’institucions i empreses

• Festes declarades d’interés provincial o autonòmic (Benetússer i Torrent en la Setmana Santa,
Manises en la festa de la ceràmica, Quart de Poblet
en la Passejà de Sant Onofre)

• Incorporació del compliment dels indicadors
d’ODS en les institucions i entitats privades de la
comarca

• Turisme gastronòmic a l’Horta
A.5. Renovació del sector comercial local
10. Promoció del comerç de proximitat
• Potenciació dels mercats municipals

• Foment de les mesures d’estalvi d’aigua, energia
i ús responsable de recursos entre la població
• Generació d’energia elèctrica i aigua calenta sanitària per a autoconsum en les àrees empresarials de la comarca
• Prioritat als desplaçaments de la població de
baixa empremta de carboni

• Promoció dels centres comercials oberts
• Suport a la xarxa d’associacions de comerciants
locals
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14. Programa de segon ús de béns i utensilis
• Reciclatge i nou ús dels residus urbans
• Mercat de compra-venda de productes i utensilis
de segona mà
• Centre de «makers» per a la reparació d’utensilis
o electrodomèstics
• Rehabilitació d’espais i ediﬁcis públics per a llocs
més sostenibles
UN PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ
ENMIG D’UNA CRISI
B.1. Enfocament de l’ocupació
Si hui ens pareix bona la dada de desocupació del
mes de gener, que va ser de 36.715 persones (per
ser el registre més bo en els darrers quatre anys,
la d’agost ha sigut de 44.315) és que no som capaços d’aproximar l’atur a la mitjana de la UE (7,2%
al juliol del 2020).
En el cas de l’àmbit territorial de l’Horta Sud, per
a aproximar-nos-hi s’hauria de llevar la mitat de
les persones aturades de les llistes de LABORA, és
a dir, 20.000 persones desocupades. Un repte del
tot impossible, màximament enmig d’una crisi sanitària i amb l’estructura empresarial que tenim
a València, basada en gran manera en el sector
serveis.
Per un moment suposem que elaboràrem una política industrial comarcal que ens permeta atraure
indústries que generen l’ocupació necessària per
a aconseguir col·locar totes les persones dites.
Quantes indústries necessitaríem? N’hi hauria
prou de sumar 200 indústries a les 2.586 actuals
(un increment del 7,7%); entre les ocupacions directes i indirectes cobriríem el repte (200 indústries a una mitjana de vint ocupacions per cada una
en generarien 4.000 en el sector industrial, cosa
que suposa 16.000 ocupacions indirectes).
Naturalment, és un enfocament no gens realista
per diverses raons: falta una política que permeta:
a) atraure capital, tecnologia capdavantera, recursos humans amb talent per a ser competitius, b)
dotar-nos amb infraestructures i serveis que facen viable la localització industrial, c) un mercat
de consum interior que demane els productes fabricats i d) xarxes capaces de connexió amb els
mercats exteriors.
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Per a aconseguir-ho caldria estendre a altres
branques industrials els models seguits per la indústria agroalimentària, la fabricació de vehicles
o la fabricació taulellera.
Des del pacte territorial ACCO Horta Sud apostem
pel sector industrial, perquè en la zona hi ha condicions per a conservar el teixit que hi ha i, en la
mesura que siga possible, incrementar-lo. Ja en
l’anterior programa impulsàrem les entitats de
gestió i modernització de les àrees empresarials
(creades per la Llei 14/2018 de la Generalitat),
com a eina útil i necessària per a posar orde en
els polígons industrials de la comarca (seixanta-dos polígons).
I és que el sector industrial és un dels sectors
que més bé resisteix la crisi econòmica actual; no
obstant això, la crisi s’encrueleix amb els sectors
de serveis no essencials, com ara comerç no alimentari i hostaleria, i també l’oci. El resultat és un
increment de persones desocupades.
En el programa de l’any anterior distingim els perﬁls de persones en desocupació que acudeixen a
les agències de desenvolupament local i, per consegüent, és la població objecte de les accions del
pacte territorial; és la següent:
1. Homes i dones amb una formació especíﬁca i
experiència laboral d’acord amb el perﬁl, que conjunturalment estan aturats. Coneixen les vies de
trobar faena i solen passar a l’última fase en la
selecció: l’entrevista.
2. Homes i dones sense una formació o experiència deﬁnida, però que s’adapta a ofertes de faena
de baixa qualiﬁcació que sovint els proporcionen
la xarxa extensa de contactes que tenen.
3. Col·lectius amb alguna barrera d’accés a l’ocupació (normalment edat i sexe), sense una formació o experiència laboral clara.
4. Persones, generalment joves, que no veuen la
necessitat de formar-se o treballar, però que per
algun motiu (ajudes, continuació en l’etapa educativa, situació familiar) estan inscrites en les oﬁcines d’ocupació com a aturades.
5. Persones procedents dels serveis socials per
risc d’exclusió (per edat, sexe, salut, minoria ètnica, discapacitat, ex reclusos, immigrants, etc.).
En el mercat laboral hi ha altres perﬁls que no
passaran mai per una oﬁcina de LABORA ni enca-

ra menys per les AODL, per citar-ne alguns a tall
d’exemple: universitaris amb eixida professional,
obrers especialitzats o familiars de càrrecs d’empreses solvents.
D’acord amb les xifres de desocupació, un terç van
ser homes i dos terços dones. L’edat mitjana va
ser de 52 anys per als homes i de 45 per al conjunt
de dones.
Una vegada coneguts els perﬁls atesos i les característiques de sexe i edat, així com el nivell educatiu
o el grau de qualiﬁcació, enguany ens vam proposar conéixer el grau d’ocupabilitat i generar una ﬁtxa que l’expressa de manera numèrica (percentatge). Un valor que evoluciona positivament amb les
accions d’inserció professional dutes a terme amb
l’usuari, almenys ﬁns a superar el grau del 50%.
Si bé tindre un grau d’ocupabilitat alt no assegura
l’ocupació, ni un grau baix implica que no n’hi haja,
sí que és un valor que s’ha de considerar per a determinar les mancances individuals de competències i habilitats, així com les barreres principals
d’accés a l’ocupació. També un estudi assossegat
de dades d’un conjunt de persones desocupades
llança evidències sobre on i com actuar, uniformitzant els grups i el nivell pedagògic requerit per a
aconseguir el resultat més bo.
En la classiﬁcació de perﬁls esmentada, l’enfocament de l’ACCO Horta Sud està en els perﬁls tercer i quart. Els perﬁls primer i segon no necessiten més ajuda que rebre ajuda per a conéixer
ofertes de faena, mentre que el cinqué necessita
ajuda integral i no merament laboral.
La tessitura dels grups atesos pels pactes locals
se situa, per tant, en un grau d’ocupabilitat entre 30-60%, amb experiència laboral intermitent,
d’estudis mitjans (ESO), majoritàriament dones
amb càrregues familiars, d’una edat superior als
quaranta-cinc anys, de nacionalitat espanyola en
un 80%, procedents majoritàriament del sector
serveis.
Tant les administracions locals com regionals fan
un esforç en la formació (cursos homologats de
LABORA) i en la gestió de les persones en situació de desocupació (AODL), però la realitat és que
a l’agost hi havia 30.018 persones desocupades
en el sector serveis competint per a aconseguir
un dels 5.521 contractes temporals en el sector
serveis (això sense comptar les 3.493 persones
joves sense ocupació anterior que també toquen
a la porta del sector serveis).

Paradoxalment, hi ha faenes de tall tècnic que les
empreses de serveis no cobreixen (Ocupacions
de cobertura difícil del segon trimestre del 2020,
SEPE), com les relacionades amb els perﬁls de
marineria i mecànics de vaixells, o les ocupacions
relacionades amb l’ús intensiu de les TIC (continguts, ciberseguretat, fabricació, comerç i activitats
informàtiques).
La crisi sanitària sobrevinguda per la COVID-19
va suposar el pas automàtic de l’equip de l’ACCO
Horta Sud a la fórmula del teletreball –que encara
perdura en forma mixta–, i amb això a proposar
una sèrie de mesures destinades a fer que empreses, empleats i persones en situació de desocupació s’adaptaren a la nova realitat.
B.2. Adaptabilitat de les empreses
Un dels propòsits de l’àrea de consolidació d’empreses per al present projecte va ser protocol·litzar la resposta a les empresàries i empresaris
sobre problemes de gestió. En el projecte de l’any
anterior s’havien distingit els perﬁls d’empresaris
següents:
1. Persones empresàries que tenen com a habilitat la capacitat de gestió (pròpia o d’un equip),
i desvinculen la idiosincràsia personal de la missió de l’empresa. Només necessiten una mirada
crítica externa per a reconéixer a l’instant en què
poden millorar.
2. Persones empresàries amb poca experiència
en la gestió, però que cultiven dia a dia l’esforç per
a aprendre, generalment en el seu primer projecte
empresarial.
3. Persones empresàries que han treballat tota la
vida, primer com a treballadores per compte d’altri i que van fer el pas a l’empresa sense una preparació gerencial.
4. Persones emprenedores després d’un període
de diﬁcultat de trobar o adaptar-se a un lloc de treball, sense preparació professional, ni gerencial.
Per això, de la mateixa manera que per a conéixer
el grau d’ocupabilitat, es va optar per generar una
ﬁtxa que ens permetera conéixer el perﬁl i els problemes de gestió d’una manera més automatitzada. La ﬁtxa s’ha provat amb èxit amb els projectes
assessorats enguany, un any ben atípic.
Però la limitació de la mobilitat i l’impediment en
un assessorament individualitzat va suposar que
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es canviaren les prioritats per a oferir als empresaris una visió àmplia i adaptativa a la situació
generada.
El període de conﬁnament que va començar el 15
de març i que arribà ﬁns al 20 de juny va suposar
per a l’ACCO Horta Sud un període d’anàlisi de la
situació de les empreses i de cerca de proposicions per a l’endemà. El document «50 mesures per
a reobrir la teua empresa» (compendi de recomanacions sobre què havien de fer les empreses per
a resistir la pandèmia) es va enviar el 14 d’abril a
totes les associacions d’empreses i de comerç de
la comarca, i es va publicar una nota de premsa
per als mitjans més importants.
També en la fase 0 en col·laboració amb l’AODC
de la Mancomunitat, l’ACCO Horta Sud va publicar
recomanacions a les empreses per a la sol·licitud
de les ajudes del govern i de la Generalitat Valenciana per a les empreses que facturaren menys
del 30%, com ara sol·licitar ERTO i els checklist
per a comerços i hostaleria en les diferents fases
de l’estat d’alarma (vegeu l’enllaç).
Així mateix, es van elaborar i van publicar des de
l’ACCO Horta Sud recomanacions sobre salut laboral destinades al personal treballador, un compendi de continguts sobre la informació laboral de
la COVID-19, orientació laboral per a persones en
situació de desocupació, mesures per a fomentar
l’ocupació agrícola i sobre les condicions de treball de les persones que treballen en l’àmbit domèstic (vegeu l’enllaç).
El 23 d’abril del 2020 va veure la llum el primer
número, d’un total de dotze, del Butlletí Empresarial de la Mancomunitat-ACCO Horta Sud que, amb
periodicitat setmanal va anar abordant temes
d’interés per a les empreses, associacions empresarials, agències de desenvolupament local,
ajuntaments i públic en general de la comarca, ja
que a més d’enviar-se a una llista de distribució
(250) es van publicar en la pàgina de la Mancomunitat.
Una publicació que tingué la missió d’oferir informació econòmica, propostes i exemples de bones
pràctiques que serviren a l’empresariat per a ajudar a deﬁnir l’estratègia a curt termini.
A manera d’una breu miscel·lània se citen els temes següents: eines de recursos digitals, mesures
de protecció davant la COVID-19, economia circular, el futur del treball, teletreball, indústria 4.0,
procés d’innovació contínua, ús de dades obertes,
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l’empremta hídrica en la gestió de les empreses,
perﬁls i sectors amb més demanda de mà d’obra,
formació en turisme sostenible, l’exportació després de la COVID-19 i indicadors d’ocupació.
L’últim butlletí empresarial (número 12) va eixir el
20 de juliol del 2020, amb el qual vam donar per
acabada l’experiència, extraordinària, per a proporcionar informació rellevant a la xarxa de contactes de l’ACCO Horta Sud.
B.3. Prospectiva
L’estancament del nombre d’habitants a la comarca és un fet des de l’anterior crisi ﬁnancera de
l’any 2008, hi contribueixen:
a) aspectes demogràﬁcs com l’estrenyiment de
les cohorts de la població en edat de procrear, el
retard en la decisió de ser mares de les dones i la
limitació en el nombre de ﬁlls;
b) aspectes econòmics com la falta d’ocupació,
l’elevada temporalitat dels contractes per a gent
jove, la política d’habitatge no gens assumible per
a les parelles de joves;
c) aspectes socials com el canvi de valors en les
relacions socials, les perspectives fosques sobre
els escenaris laborals futurs, la falta de suport de
la xarxa familiar tradicional;
d) el tancament a les regularitzacions massives
d’immigrants, l’última de l’any 2005.
S’hi ha de sumar que, excepte els municipis de
Torrent, Picassent i Silla, la resta de nuclis urbans ja estan consolidats, sense més possibilitat de creixement que en altura, com ara Mislata. A més, les normes de protecció de l’horta
valenciana i dels parcs naturals del Túria i l’Albufera encorseten els nuclis urbans limitant
nous usos del sòl.
La comarca disposa de 20.951.189 m2 de sòl industrial en els seixanta-dos polígons industrials
que hi ha. A curt termini, no se’n preveu l’augment
del nombre ni de l’extensió. El que sí que es produeix és un canvi gradual en l’ús d’alguns polígons.
Així els més ben connectats amb València, pròxims a les autovies A-3 i V-31 s’especialitzen amb
zones comercials i de serveis, mentre que altres,
com els que hi ha prop de l’aeroport de Manises, a
l’estació intermodal de Silla o els de Picanya, tendeixen a albergar operadors logístics.

A la comarca se situen el 22% de les empreses
industrials de la província, de tota classe (agroalimentàries i begudes, béns d’equip, químiques,
plàstics i cautxús, etc.). També hi destaquen les
empreses de logística i transport en estar pròximes als principals nodes de comunicació (aeroport, port, xarxa de transport per carretera i ferrocarril).
Les perspectives de futur dels sectors industrial
i logístic són més falagueres que altres, com la
construcció o els serveis, per això des de l’ACCO
Horta Sud pensem que en la conjuntura actual és
bo que les administracions els secunden d’una
manera decidida.
En la línia dita, el 17 de juny del 2020 la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud va aprovar
la «Declaració Institucional per a la reconstrucció
social i econòmica de la comarca»; en el punt 3
de la qual acorda impulsar l’Observatori Industrial
que es desenvolupa des de l’ACCO (Acord Comarcal
per a la Creació d’Ocupació) com a eina de coneixement i anàlisi de l’actual situació socioeconòmica per a elaborar plans estratègics i operatius en
les àrees d’ocupació, formació, desenvolupament
tecnològic, comerç i digitalització de la comarca.

2. recopilarà l’evolució dels indicadors principals
dels sectors econòmics, amb un interés especial
en els relacionats amb la indústria i la logística
3. farà estudis i informes sobre l’evolució de l’economia comarcal
4. divulgarà els avanços tecnològics, coneixements i les bones pràctiques en l’empresa
5. donarà a conéixer el teixit empresarial comarcal, el mercat de treball local i les necessitats de
formació i qualiﬁcació professional
L’Observatori Industrial pren la denominació d’OBSERVEM, i té de fa poc una pàgina web en l’adreça
www.observem.es, que estarà plenament desenvolupada en el programa següent.

Des de l’entrada d’Espanya en el Mercat Comú Europeu l’1 de gener de 1986, el sector industrial ha
anat tenint més poc pes en l’economia, ara és del
16% en el PIB i baixant. Qualsevol deslocalització o
tancament de fàbriques tractores provoca estralls
en la societat, per això ens urgeix conjuminar esforços que vagen en la direcció de la clientela, amb
els nous gustos o modes, necessitats i exigències;
és a dir, cap a la «innovació amb sentit».
La indústria de hui consumeix com a «matèria
primera»: dades, tecnologia, patents, estàndards
i estudis de tendències. És un input més, no gens
econòmic, però com qualsevol altre es pot costejar
entre diverses indústries. L’observatori industrial
serveix a tal ﬁ, al qual es poden i s’han de sumar
les administracions públiques com a suport decidit a favor de l’economia comarcal i la recuperació
de l’ocupació perduda.
L’Observatori té com a objectiu proporcionar informació rellevant a les empreses i a les administracions locals, que ajude a prendre decisions de
naturalesa econòmica. Per això:
1. promocionarà punts de trobada, reﬂexió i debat
entre el teixit empresarial, la universitat, els centres tecnològics i les administracions públiques
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XARXES TERRITORIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I SOCIAL
Agències d’ocupació i desenvolupament local
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Localitat

Entitat

Lloc

Telèfon

ALAQUAS

AJUNTAMENT ALAQUAS

AEDL

961519400

ALAQUAS

AJUNTAMENT ALAQUAS

AEDL

961986045

ALBAL

AJUNTAMENT ALBAL

AEDL

961220504

ALBAL

AJUNTAMENT ALBAL

AEDL

961220504

ALCASSER

AJUNTAMENT ALCASSER

AEDL

961240347

ALDAIA

MANCOMUNITAT DE BARRIO DEL CRISTO

AEDC

961547717

ALDAIA

MANCOMUNITAT DE BARRIO DEL CRISTO

AEDC

961547717

ALDAIA

AJUNTAMENT ALDAIA

AEDL

961988815

ALFAFAR

AJUNTAMENT ALFAFAR

AEDL

963182448

BENETUSSER

AJUNTAMENT BENETUSSER

AEDL

963765852

CATARROJA

AJUNTAMENT CATARROJA

AEDL

961261301

MANISES

AJUNTAMENT MANISES

AEDL

961524632

MANISES

AJUNTAMENT MANISES

AEDL

961524632

MANISES

AJUNTAMENT MANISES

AEDL

961524632

MANISES

AJUNTAMENT MANISES

AEDL

961524632

MASSANASSA

AJUNTAMENT MASSANASSA

AEDL

961255500

MASSANASSA

AJUNTAMENT MASSANASSA

AEDL

961255500

MASSANASSA

AJUNTAMENT MASSANASSA

AEDL

961255500

MISLATA

AJUNTAMENT MISLATA

AEDL

963990256

PAIPORTA

AJUNTAMENT PAIPORTA

AEDL

963991100

PAIPORTA

AJUNTAMENT PAIPORTA

AEDL

963991100

PICANYA

AJUNTAMENT PICANYA

AEDL

961594460

PICASSENT

AJUNTAMENT PICASSENT

AEDL

961230690

QUART DE POBLET

AJUNTAMENT QUART DE POBLET

AEDL

961849253

QUART DE POBLET

AJUNTAMENT QUART DE POBLET

AEDL

961849253

SEDAVI

AJUNTAMENT SEDAVI

AEDL

963185040

SILLA

AJUNTAMENT SILLA

AEDL

961219795

TORRENT

MANCOMUNITAT L’HORTA SUD

AEDC

961572011

TORRENT

AJUNTAMENT TORRENT

AEDL

961111868

TORRENT

AJUNTAMENT TORRENT

COORDINACION

606607847

TORRENT

MANCOMUNITAT L’HORTA SUD

COORDINACION

961572011

XIRIVELLA

AJUNTAMENT XIRIVELLA

AEDL

963836424

XIRIVELLA

AJUNTAMENT XIRIVELLA

AEDL

963836424

Associacions empresarials i comerciants
Municipi

Telèfon

Horta Sud

Entitat
Fòrum empresarial de l’Horta Sud (format per diverses entitats)

Alaquàs

961519400

Cada (Comerciants Associats d’Alaquàs)

Alaquàs

961500547 Ace Agrupació comarcal d’empresaris

Albal

Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal (ACIXEA)

Alcàsser

Associació Empresarial l’Alter Alcàsser

Aldaia

685920259 Acoda (Associació de Comerciants d’Aldaia)

Aldaia

961988021

Alfafar

649225805 Acipal (Associació de Comerciants i Professionals d’Alfafar)

Associació de Venedors del Mercat d’Aldaia (AVEMA)

Benetússer

Associació de Comerciants de Benetússer

Benetússer

Emprén i Activa

Beniparrell

744483518 Aembe. Associació Empresarial de Beniparrell

Catarroja

960000000

Catarroja

638251270 Associació d’Empresaris de Catarroja (Aeca)

Manises

615682246

Ascoma (Associació de Comerciants de Manises)

Manises

676674933

Amepi (Associació del Mercat Los Pinos)

Manises

961091854 Asímanises. Associació per a la Innovació Empresarial

Massanassa

Acype (Associació de comerciants i xicotets empresaris de Catarroja)

Acemass (Associació de comerciants i xicotets empresaris de Massanassa)

Mislata

961296869

Associació de comerciants de Mislata

Paiporta

697709308

Associació local de comerciants de Paiporta

Paiporta

Associació Polígons Industrials

Picanya

961295400

Associació empresarial de Picanya

Picassent

607396059

Associació de comerciants i serveis de Picassent

Quart de Poblet

616016234

Compraenquart Associació de Comerciants de Quart

Quart de Poblet

963516085

Associació d’Industrials de Quart (AINPO)

Sedaví

633206265

ACESE Associació de Comerços i Empreses de Sedaví

Silla

961213145 Aesl Associació de comerciants de Silla

Silla

961213145 Aesi Associació Empresarial de Silla

Torrent

616832711 Acst (Associació de comerços serveis de Torrent)

Torrent

961575880

Associació de Comerços de Torrent

Torrent

654901704

Associació empresarial de Torrent

Xirivella

654369749 XIRICOMPRA Associació Xirivella Comercial i Professional Associada

Xirivella

963830901 Asivisa. Associació d’industrials de Polígon Verge de la Salut Xirivella
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ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ
I DESENVOLUPAMENT LOCAL MANCOMUNIDAD
INTERIOR TIERRA DEL VINO
Cruz López García, Ignacio Gómez Guerrero, Tomás Pedraz Penalva

1. INTRODUCCIÓ
L’Estratègia per a l’Ocupació és una iniciativa afavorida per LABORA (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la
Generalitat Valenciana) i un equip d’investigació
del departament de Geograﬁa de la Universitat
de València. A la comarca d’Utiel-Requena parteix
de l’impuls dels signants de l’Acord territorial per
a l’ocupació i el desenvolupament local, liderat
per la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino
(d’ara en avant MITV) i executada pel personal tècnic contractat dins del marc del projecte experimental Adapt@+T 19.
El document s’estructura en tres blocs: 1) el propòsit, que inclou allò en què s’ha de centrar, la missió,
per a aconseguir un escenari òptim, i la visió, utilitzant una sèrie de principis, valors; 2) l’actualització
del diagnòstic laboral, focalitzat en el període comprés entre gener del 2017 i juny del 2020; 3) ﬁnalment, les mesures i accions de l’estratègia.
La comarca d’Utiel-Requena s’estén per una superfície de 1.721 km2 (IGN, 2013), és una de les comarques valencianes més grans. Realitat que contrasta amb el pes demogràﬁc, un dels més baixos de
la província, amb 37.753 habitants (INE, 2019). La
densitat de població mitjana és de 21,94 hab./km2,
amb fortes desigualtats intermunicipals (Venta del
Moro 4,43 i Utiel 48,67), en qualsevol cas, bastant
per davall del valor mitjà provincial (215,2).

Formen la comarca nou municipis: Camporrobles,
Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Utiel, Villargordo del Cabriel, Requena, Sinarcas i Venta del Moro. Hi ha desequilibris destacats entre els
municipis, en termes de superfície, ocupació del
sòl, demograﬁa, ocupació i activitat empresarial.
Un dels processos que condicionen el territori és
l’envelliment i la despoblació. Pateix un gradual
descens i envelliment demogràﬁc que es tradueix en una falta de relleu generacional, pèrdua de
la població jove i el detriment conseqüent de la
capacitat d’innovació a la comarca. L’absència de
relleu, al seu torn, incideix de manera negativa en
la perpetuació dels rols de gènere.
És un territori rural i agrari, amb el sector vitivinícola
com el sector més destacat i conegut, entre els motors principals. És palés per la gran superfície que
ocupa la vinya, clau en la conﬁguració del paisatge
–junt amb els usos forestals–, així com el pes relatiu
en l’economia i el mercat de treball comarcal.
Una situació que s’emmarca en una pèrdua de rellevància i atractiu de les zones rurals, davant de
les àrees urbanes, que resulten més interessants,
i atractives, per a la joventut. Fet que ha portat a la
concentració demogràﬁca i empresarial a les ciutats, en detriment dels territoris rurals.
Després de la irrupció de la COVID-19, amb l’escenari incert de crisi obert, la comarca d’Utiel-Re437
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quena ha d’afrontar els reptes principals mantenint les fortaleses, explotant les oportunitats,
corregint les debilitats i afrontant les amenaces.

classe, a tots els aspectes de la vida i gestió econòmica de la comarca.
2.4. Els valors

2. EL PROPÒSIT

- Unitat: cooperació i associació
2.1. Propòsit

- Implicació: compromís / responsabilitat
La unió d’esforços per a desenvolupar tots els
mitjans necessaris que permeten generar possibilitats laborals de qualitat, facilitant l’assentament d’empreses i donant suport a la innovació,
la cultura emprenedora i la pime. La consolidació
dels sectors econòmics existents i el desenvolupament d’altres de nous, on el turisme enològic
i de naturalesa tinga un paper rellevant, sempre
comptant amb la corresponsabilitat social dels
municipis i entitats participants.
2.2. La missió.

- Innovació: previsió i adaptabilitat
- Cura del patrimoni cultural i natural
- Sinergies / coordinació / col·laboració
- Arrelament: orgull per allò propi; territorialitat
- Emprenedoria
- Desenvolupament humà: igualtat d’oportunitat,
apoderament de les dones i la gent jove

Creació d’ocupació: Facilitar l’establiment d’empreses a la comarca que genere ocupacions de
qualitat que permeta la inserció laboral de les
persones.
Impuls i foment de la iniciativa empresarial existent i el desenvolupament de les xicotetes i mitjanes empreses: fer costat a l’empresa local, promovent la innovació, la diversiﬁcació econòmica
de la comarca i el desenvolupament d’una cultura
emprenedora des dels centres educatius.
Enfortiment de la personalitat cultural de la comarca, per a generar ciutadans amb arrelament,
productes d’alt valor afegit i una capacitat de projecció a l’exterior que permeten la sostenibilitat
mediambiental de l’acció humana sobre el territori.
La corresponsabilitat social dels municipis i entitats participants: implicar, conjuminar esforços i
coordinar accions que tinguen reﬂex i reconeixement en la societat comarcal. Tot això com a base
per a facilitar que les persones puguen fer el seu
projecte de vida a la comarca d’Utiel-Requena.

- Desenvolupament sostenible
3. Diagnòstic territorial
3.1. Consideracions prèvies
El document de partida és el diagnòstic del territori en el 2017 fet per investigadors de la Universitat de València. El present informe consisteix
principalment a actualitzar el document esmentat, amb l’accent posat en l’àmbit laboral. El període analitzat és el comprés entre el 2017 i el 2020.
Depenent de la disponibilitat de les dades, en alguns casos es limita als anys 2017, 2018 i 2019, i
en altres s’ha inclòs el 2020.
Com a fonts de dades, s’ha combinat l’ús de fonts
de dades quantitatives i qualitatives. Les principals fonts de dades quantitatives han sigut indicadors demogràﬁcs i indicadors de mercat de treball del banc de dades territorial de la Generalitat
Valenciana, estadístiques de l’atur registrat provinents del Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació (SISPE), estadística de contractes
del Servei Públic Estatal d’Ocupació.

2.3. La visió
Una comarca, econòmicament diversa i sostenible, que es desenvolupe a partir dels seus propis
recursos i productes basats en la qualitat i el valor
afegit. Un lloc amb una identitat cultural arrelada
amb la societat, on la innovació i l’esperit emprenedor siguen inculcats des de l’educació bàsica i
on la dona tinga accés, sense restriccions de cap
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Al costat de les dades dites, se n’han fet servir de
quantitatives obtingudes pel mateix projecte experimental Adapt@+T 2019 sobre les persones usuàries,
així com informació quantitativa i qualitativa obtinguda a partir de grup focal i entrevistes individuals.
Hi ha hagut un element disruptiu en el present
treball, la crisi de la COVID-19, que ha tingut con-

seqüències profundes en l’economia i l’ocupació
global i, per consegüent, en la conjuntura valenciana i comarcal. Amb la ﬁnalitat d’incloure al més
ﬁdelment possible les conseqüències de la crisi
en l’ús del territori s’han usat, a més de les fonts
esmentades adés, dades de treballadors i empreses afectats per ERTO, procedents de LABORA.
Les conclusions del diagnòstic territorial es plasmen en el capítol del DAFO, on es recopilen les
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del
territori en relació amb l’ocupació i el desenvolupament local.

Adapt@+T-MITV va generar un fòrum de trobada
d’empresaris i actors pertanyents a institucions
públiques comarcals vinculades al turisme a ﬁ de
captar, analitzar i oferir solucions a les inquietuds
del sector empresarial comarcal. Les actuacions
resultants van ser múltiples, des de campanyes
de conscienciació del consum en establiments de
proximitat, accions per a reaﬁrmar la territorialitat i enfortiment de la marca turística comarcal
«Tierra Bobal», ﬁns a tasques de sensibilització
i acostament ciutadà en forma de concursos fotogràﬁcs en xarxes socials. En el darrer aspecte
destaquem les més de 200.000 persones en el còmput global de les accions dites.

3.2. Participació
L’aproximació als diferents agents comarcals es
va fer de manera diversa i canviant davant l’evolució de la pandèmia per la COVID-19, el període
de conﬁnament entre el 14 de març i el 9 maig del
2020 i les cauteles sanitàries pel que fa a reunions
en dates posteriors. L’esquema inicial de taules
redones, fòrums i reunions per a la discussió de
temes referents a l’estratègia va anar adaptant-se
a l’evolució sanitària, social i econòmica de la pandèmia.
En primer lloc, l’equip tècnic d’Adapt@+T de la
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (d’ara
en avant Adapt@+T-MITV) va fer una sèrie de preses de contacte i fòrums amb els instituts d’ensenyament secundari i formació professional i empreses per a sondejar, delimitar i visibilitzar les
necessitats generals d’ús de l’entramat empresarial i l’oferta formativa que hi ha en el territori.
Fruit de tot això va ser la campanya de comunicació «Tu Comarca Tu Futuro», a través de la qual
l’equip Adapt@+T-MITV i els centres d’ensenyament van promocionar les titulacions de formació
professional existents i la correspondència real
amb l’oferta laboral que hi ha, per tal de mostrar
les possibilitats per a l’ús de la formació existent.
L’estratègia es va incorporar als fòrums per l’interés que suscitava per a incorporar-la als OE 2.
(LE 2.4 Evitar sobrequaliﬁcació, infraqualiﬁcació i
precarietat laboral) i OE 4 (LE 4.1.1 Gestió coordinada FP sistema educatiu i FP per a l’ocupació,
LE 4.2 Enfortir relació sistema educatiu i sector
productiu).
El desenvolupament ràpid, i l’anquilosament econòmic conseqüent, per la COVID-19 va comportar
un estat general d’incertesa per les perspectives
de futur de la xicoteta empresa comarcal, especialment el comerç, hostaleria i empreses especialitzades en el sector turístic. L’equip tècnic

Les entrevistes es van centrar a convidar a participar actors particulars amb presència i coneixements globals sobre la comarca d’Utiel-Requena.
Així l’aproximació es va fer sobre el personal tècnic
d’Adapt@+T-MITV, especialment les àrees de comunicació, entrenament i prospecció d’empreses,
participació, orientació i capacitació per a l’ocupabilitat, agents d’ocupació i desenvolupament local
i tècnics d’assumptes socials. L’objectiu va ser,
sobre la base d’elements puntuals del diagnòstic
i l’Estratègia, dur a terme canvis d’impressions i
obtindre dades i coneixements complementaris
que ajudaren a complementar les dades existents
sobre el territori mitjançant les seues apreciacions o opinions professionals. Uns elements que
permeten plantejar opcions que d’una altra manera podrien passar desapercebudes.
L’existència, en l’exercici 2019-2020, d’una acció de formació per a l’ocupació, promoguda per
l’Ajuntament d’Utiel amb el suport de LABORA,
denominada «Taller de empleo “Talleres de Utiel”» constitueix un grup d’interés per a focalitzar
els temes de formació per a l’ocupació, formació
d’adults, col·lectius vulnerables i, per les característiques de les alumnes i personal tècnic adscrit,
la perspectiva de gènere en l’entramat laboral i
social comarcal. L’acostament es va fer mitjançant una taula redona de debat tant amb les alumnes com amb l’equip tècnic. Les dades obtingudes
van incidir en temes referents a la visió subjectiva
del que és un taller d’ocupació, la valoració social i acadèmica (abans i després de l’experiència),
perspectives de futur, viabilitat laboral de les titulacions obtingudes (es formen en un nivell 2 i 3
d’una especialitat de la branca agrària) i el paper
i reconeixement de la dona en el mercat laboral
comarcal.
A continuació, hi ha una síntesi amb les idees i
conclusions arreplegades més importants:
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A. Pel dinamisme laboral i econòmic, més enllà
d’Utiel i Requena, es destaquen dos municipis:
Sinarcas i Fuenterrobles. Sinarcas es caracteritza per la presència de grans explotacions d’ous,
mentre que Fuenterrobles per la quantitat de xicotetes granges avícoles familiars. Des del punt de
vista laboral, Sinarcas s’ha convertit en un focus
de generació d’ocupació, que ﬁns i tot sobrepassa
els límits de la comarca; mentre que a Fuenterrobles predomina el treball per compte propi –que
permet mantindre la població. Un tret comú de
les dites explotacions intensives és el nivell d’automatització. Altres municipis de la comarca presenten menys moviments laborals.
B. Utiel i Requena són els municipis en els quals
les relacions amb altres municipis són més importants. Utiel, com a enclavament comercial històric –l’àrea d’inﬂuència del qual anava més enllà
dels límits del territori, com ara municipis de la
Serrania i La Manchuela. Requena, d’altra banda,
s’ha erigit com el centre urbà administratiu de
referència per a la comarca. La dinàmica d’Utiel
és regressiva per l’envelliment i els processos de
despoblació dels municipis de l’àrea d’inﬂuència i
la millora de les comunicacions amb l’àrea metropolitana, de València, i els centres comercials, que
cada vegada tenen més capacitat d’atracció per a
la població de la comarca.
C. L’emigració de la població jove s’associa a qüestions relacionades amb induccions culturals, que
es relaciona amb una percepció poc atractiva d’alguns sectors d’activitat. La situació és dispar entre municipis, és més apressant a Venta del Moro,
mentre que a Sinarcas ocorre el contrari.
D. S’identiﬁquen, com a sectors empresarials amb
major capacitat innovadora el sector vitivinícola i
el de les explotacions ramaderes intensives per
l’ús de tecnologia i l’alt nivell d’automatització.
E. Hi ha un projecte d’associació empresarial comarcal, que encara no ha arribat a cristal·litzar. Hi
ha associacions sectorials a Utiel i Requena, però
no hi ha una associació per a tota la comarca. Excepte a Camporrobles, en els municipis restants
no hi ha presència d’organitzacions empresarials
o sectorials. Un tipus d’associacionisme present
a la comarca, a causa de les característiques, és
l’associat a l’activitat agrària, és el cas de les agrupacions de defensa sanitària, o, encara que de naturalesa especíﬁca, les cooperatives agràries.
F. Un dels elements característics del territori
és la difusió del fenomen cooperativista. El més
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representatiu és el vitivinícola. L’expansió més
gran es va produir en els anys cinquanta del segle passat. Centrades en la producció a granel, hi
ha hagut alguns casos d’innovació i agregació de
valor, com l’agrupació en cooperatives de segon
grau, l’embotellat, o la transformació de subproductes. És un model que necessita relleu, millora,
dinamisme, més participació dels socis i ambició.
A la comarca també hi ha altres exemples cooperatius, com la cooperativa elèctrica de Chera, fundada en 1923.
G. En alguns sectors, s’assenyala que, de manera heterogènia, hi ha presència d’economia submergida. No és una cosa generalitzada, però sí
que n’hi ha. Es tracta de l’agricultura, l’hostaleria
i l’assistència a domicili. Qualsevol faena que siga
esporàdica és més susceptible de fer-se de manera no regular.
H. Sobre la bretxa de gènere hi ha respostes dispars. En alguns casos es verbalitza com un problema central, s’assenyala l’heteropatriarcat com el
responsable de la situació de desigualtat relacionat amb el gènere; en altres, no es considera que
el gènere siga un factor determinant de desigualtat
en relació amb l’ocupació, o amb l’acompliment de
determinats treballs. No obstant això, sí que hi ha
coincidència en la identiﬁcació de l’existència de
rols de gènere tradicionals marcats, associats a
les activitats laboral, i el canvi dels quals s’alenteix
per la falta de renovació generacional en l’entramat
econòmic general comarcal. També es remarca la
baixa qualitat dels llocs de treball referits a dones
en la indústria de transformació agroalimentària i
la diﬁcultat immensa de compaginar les càrregues
familiars (menors i persones majors quasi sempre)
amb les expectatives laborals.
I. Hi ha dos grups de perﬁls de persones desocupades. D’una banda, un, el de volum més gros,
corresponent a persones amb un nivell formatiu
bàsic, sense una especialització professional, que
en alguns casos es troba en risc de vulnerabilitat social, sense expectatives i amb poca motivació per a l’ocupació. De l’altra, un col·lectiu de
persones sobrequaliﬁcades, al qual el territori no
ofereix oportunitats per al desenvolupament de la
seua carrera professional; usualment, són persones que opten per eixir de la comarca i anar-se’n
a viure a València, Madrid o Barcelona.
J. S’indica recurrentment la diﬁcultat de trobar
alguns perﬁls professionals per part de les empreses. S’assenyalen diverses causes possibles,
en alguns casos la falta de persones formades a

la comarca, poc oferta formativa en el territori, o
una difusió de l’oferta que hi ha incapaç d’arribar
a persones interessades.

2019 i el 2020 s’ha experimentat una recuperació
lleugera, que posa ﬁ al període de pèrdua de població activa a la comarca.

K. Respecte a la crisi de la COVID-19, per al xicotet
comerç de proximitat ha suposat una oportunitat
per a desenvolupar-se en reduir-se les possibilitats de mobilitat. Per al sector agroalimentari, exclòs el sector vitivinícola, es considera que la crisi
l’ha afectat en molta més poca mesura que l’hostaleria o el turisme. D’altra banda, les empreses
de turisme actiu s’han vist molt afectades, donant
per perduda, pràcticament, la temporada.

És parell, en part, el procés de pèrdua de població
activa ocorregut a la Comunitat Valenciana, perquè el saldo ﬁnal entre els anys 2009 i 2020 també
és negatiu (vegeu la ﬁgura 4). La taxa d’activitat té
valors inferiors a la comarca –en el 2020 72,43%–
en relació amb la total valenciana –73,98%. S’evidencia la tendència descendent de la taxa d’activitat a la comarca des del 2013, encara que des del
2019 es mostra una recuperació, que pareix que
s’aferma en el 2020 (vegeu la ﬁgura 5).

L. Accessibilitat digital deﬁcient, que es manifesta
en la qualitat baixa de les connexions a internet,
sobretot en les poblacions més menudes, fet que
remarca la pervivència de barreres de connectivitat
per a fer activitats especialitzades en línia. D’altra
banda, entre la població més vulnerable socialment
persisteix una potent falta d’alfabetització digital,
accentuada durant la situació de la COVID-19 i, que
aprofundeix en la menor ocupabilitat dels demandants d’ocupació en risc d’exclusió social.
M. Invisibilitat de les iniciatives d’emprenedoria
comarcals. En el territori hi ha iniciatives d’emprenedoria, reeixides i innovadores, que passen
desapercebudes per al conjunt de la societat comarcal. La seua visibilitat constituiria un exemple
per a la cultura emprenedora i un reconeixement
per a les persones involucrades.
2.3. Actualització del diagnòstic laboral
3.2.1. Població i activitat
La població en edat de treballar, en el primer trimestre del 2020 ha sumat 22,77 mil persones a
la comarca. Prossegueix la tendència decreixent
del dit grup poblacional a la comarca, que entre el
2017 i el 2019 va experimentar un descens molt
brusc, encara que posteriorment la dinàmica es
va moderar signiﬁcativament (vegeu la ﬁgura 1).
Paral·lelament, a la Comunitat Valenciana la tendència ha sigut la contrària, ha augmentat la població en edat de treballar (vegeu la ﬁgura 2).
A la comarca, la població activa, en el 2020 es va
xifrar en 16,49 mil. Entre el 2009 i el 2019 ha patit
un descens constant, ha suposat una pèrdua de
2,59 mil persones. Dins del període assenyalat,
cal destacar la caiguda del valor entre el 2017 i
el 2019, parell a la baixada del grup poblacional
en edat de treballar ocorregut a la comarca en el
dit període (vegeu la ﬁgura 3). L’últim any, entre el

La bretxa de gènere en la taxa d’activitat és palesa
(vegeu la ﬁgura 6). En els dos àmbits territorials
analitzats, la taxa d’activitat masculina és superior en 10 punts. En el cas de la comarca, el valor de
l’indicador és de 77,35%, mentre que la femenina
se situa en 67,19%. A pesar que la taxa d’activitat
femenina siga menor a la comarca que a escala
valenciana, s’ha d’assenyalar que la comarca hi
presenta una bretxa menor –de 10,16 punts a la
comarca davant dels 12,59 en l’àmbit autonòmic.
La tendència en les diferències de gènere en les
diferències de gènere, a la comarca i la Comunitat
Valenciana, presenta una dinàmica descendent en
els darrers deu anys, si bé és cert, que en els últims anys no està totalment deﬁnida.
No hi ha desagregació, a escala municipal, de dades de població activa, ni de població en edat de
treballar. Per a esbossar la situació en els municipis de la comarca, s’ha utilitzat la taxa de dependència, que indica el percentatge de persones ﬁns
als setze anys i les majors de seixanta-cinc. Els
valors més elevats assenyalen els municipis que
compten amb poblacions en edat de treballar de
menor pes relatiu.
A partir de l’anàlisi de la taxa de dependència es
poden diferenciar dos grups de municipis, que
mostra desequilibris en el mateix territori (vegeu
la ﬁgura 7). Segons les dades del 2019, s’evidencia un conjunt de municipis amb taxes de dependència superiors a 75, compost per Caudete de
las Fuentes, Chera, Venta del Moro i Villargordo
del Cabriel. Un segon, amb valors inferiors a 65, el
constitueixen Fuenterrobles, Requena, Utiel, Camporrobles i Sinarcas.
3.2.2. Població activa en atur
Al febrer del 2020 el nombre de persones actives
en atur a la comarca va ser de 2.031, la qual cosa
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suposa un descens de 411 persones respecte al
mateix mes del 2017 (vegeu la ﬁgura 8). A la Comunitat Valenciana –en el mateix període– també
hi ha hagut un descens signiﬁcatiu, 58.130 persones (vegeu la ﬁgura 9).
Una conseqüència de la irrupció de la crisi de la
COVID-19, iniciada al març del 2020, ha sigut l’inici d’un període de fort augment de l’atur. No obstant això, s’ha d’assenyalar que, si entre el 2017
i el 2018 l’atur va descendir considerablement a
la comarca (descens de 323 persones entre febrer dels anys indicats), a partir del 2018 es va
experimentar un estancament gradual en el ritme
de descens de l’atur. Es podria interpretar com
un símptoma de l’esgotament del mercat laboral
del territori respecte al manteniment i la creació
d’ocupació.
Els efectes de la crisi del COVID-19 es perceben
sensiblement en l’ocupació en els tres àmbits
territorials. A la comarca, entre febrer i juny del
2020, el nombre de persones actives en atur va
augmentar en 393. Una dinàmica que també s’ha
mostrat en l’àmbit autonòmic, tot i que amb més
intensitat, augmentant el nombre de persones actives en atur en 90.534. Suposa un augment relatiu de 19,35% a la comarca; i un 24,72% per a la
Comunitat Valenciana.
Per a la comarca, la COVID-19 ha tingut un impacte important, la xifra de persones en atur al juny
del 2020 és molt similar a la del febrer del 2017,
suposa una reculada en els avanços produïts en el
període de temps esmentat. A la Comunitat Valenciana, tal com s’ha dit, les repercussions han sigut
més greus, el nombre total de persones actives
en atur supera amb escreix el de febrer del 2020.
Del total de persones actives en atur, al juny del
2020, Utiel i Requena van sumar 2.062, el 85% del
total comarcal (vegeu la ﬁgura 12), xifra bastant
coherent amb el pes demogràﬁc de tots dos municipis a la comarca –84% en el 2019. La irrupció
de la crisi de la COVID-19 s’ha deixat sentir en tots
els municipis de la comarca, ha augmentat l’atur
en tots entre febrer i juny del 2020 (vegeu la ﬁgura 11). Per a poder fer-ne una comparativa, de les
repercussions de la COVID-19, entre els municipis
del territori es fa servir la taxa de variació en dos
punts: interanuals de febrer del 2017 i el 2020, i
entre febrer i juny del 2020 (vegeu la ﬁgura 11).
Entre el 2017 i el 2018, excepte a Venta del Moro,
va descendir l’atur en tots els municipis. En el
període dit, Sinarcas, Fuenterrobles, Caudete i Vi442

llargordo van destacar per taxes superiors al 20%.
A partir de febrer del 2020 l’augment de l’atur ha
sigut generalitzat, amb comportaments dispars
entre municipis.
El 2018 i el 2019 van ser anys de transició cap a
un escenari de tendència de reducció del ritme de
creació d’ocupació, que es va evidenciar de manera dispar en els municipis de la comarca. Requena
va continuar, encara que amb tendència decreixent, amb una dinàmica de descens d’atur. Utiel, ja
en el 2019, va donar mostres d’esgotament, perquè entre el 2019 i el 2020 la taxa de variació va
tornar a positiu. En la resta de municipis la dinàmica va ser erràtica, succeint-se anys amb taxes
de signe divers. Tan sols a Camporrobles i Chera
s’evidencia una tendència clara, regressiva.
L’evolució anual de l’atur a la comarca es caracteritza per presentar un comportament dispar
entre uns mesos i altres, hi ha una estacionalitat
marcada associada a la major demanda de treball
per part de determinades activitats econòmiques.
En tractar-se d’una comarca agrària, tal com ho
revelen els indicadors (vegeu les aﬁliacions segons sector d’activitat), i en concret vitivinícola,
les labors del camp marquen l’evolució interanual.
L’època de verema (mesos de setembre i octubre)
presenten un gran descens de l’atur. Per contra, el
període de l’any en què l’atur és més alt correspon als mesos de gener, febrer i març (vegeu les
ﬁgures 8 i 9).
Tornen a evidenciar-se les diferències de gènere,
l’atur afecta en major mesura dones que homes.
Al juny del 2020, a la comarca es van registrar
2.424 persones actives en atur; de les quals, el
59% eren dones. La bretxa de gènere també s’evidencia a escala general valenciana: de les 456.796
persones actives en atur, el 54% eren dones.
Ha descendit el nombre de dones actives en atur
a un ritme decreixent. En el cas dels homes, la
tendència decreixent s’ha manifestat en el 2020
amb una taxa de variació que ha tornat a positiva
entre el 2019 i el 2020 (vegeu la ﬁgura 11). La dinàmica assenyalada ha provocat una disminució
de la bretxa de gènere a partir del darrer any. No
obstant això, a pesar del canvi de tendència, les
diferències de gènere encara són patents, com
s’evidencia en les dades de juny del 2020, esmentades adés.
En tots els municipis, a excepció de Chera, es repeteix la situació de desavantatge de la dona en
la distribució de l’atur: el percentatge que ocupen

les dones en el total de l’atur registrat és superior al que ocupen els homes (vegeu la ﬁgura 12).
Villargordo presenta el desequilibri més gran, les
dones ocupen més del 75% de l’atur. Cal assenyalar la situació que hi ha a Requena (taxa de feminitat de l’atur del 63%), per ser segon municipi de
la comarca quant a desequilibri pel que fa al cas.
La resta de municipis mostra valors compresos
entre 52 i 59%.
Per a completar l’anàlisi, ens servim de la taxa
d’atur. Un indicador que és signiﬁcativament inferior a la comarca respecte del conjunt de la Comunitat Valenciana. El seu valor, en el primer trimestre del 2020 (1T 2020 a partir d’ara) es va situar
en 12,58%, enfront del 14,50% autonòmic (vegeu
la ﬁgura 10).
Com en altres indicadors, es torna a evidenciar la
bretxa de gènere. En els dos àmbits territorials, la
taxa d’atur femenina és superior a la masculina.
En el primer trimestre del 2020, a la comarca, la
taxa d’atur femenina va ser 3,51 punts superior
respecte a la masculina; lleugerament superior a
la de la Comunitat Valenciana (3,12 punts).
En tots dos àmbits s’identiﬁquen trets comuns en
l’evolució de la taxa d’atur segons sexe (vegeu la
ﬁgura 15): en tots dos sexes, la taxa d’atur en el
1T 2020 va ser inferior respecte a la del 2017. A
partir del 1T del 2019 s’identiﬁca un cicle caracteritzat per un menor ritme de descens; que, en el
cas dels homes, torna en positiva.
Al costat del gènere, l’atur es pot caracteritzar,
d’acord amb l’edat, el grup d’ocupació, el nivell
formatiu, o la nacionalitat, procedents de dades
de LABORA, així com les que arreplega l’equip del
projecte Adapt@+T en el 2019. A partir de les dades es pot esbossar com és la població activa parada del territori.
La distribució percentual de l’atur, segons grups
d’edat, és similar entre la Comunitat Valenciana i
la comarca (vegeu la ﬁgura 13). Les diferències se
centren en una lleugera representació superior a
la comarca dels dos grups centrals, de 30 a 44 i 45
a 59, i menor dels grups de major i menor edat. A
la comarca, la taxa de feminitat de l’atur és lleugerament superior a la global valenciana en tots els
grups d’edat, a excepció del grup més jove. Una
bretxa que augmenta durant els mesos de verema
en concentrar-se les contractacions en els homes.
Pel percentatge més alt de persones actives en
atur inscrites en el sector agrícola a la comar-

ca –19%, quan en el conjunt valencià és tan sols
3,5%–, s’evidencia el paper que juga l’agricultura
a la comarca. En contraposició se situa el sector
serveis, a pesar de tractar-se del sector d’activitat
amb més quantitat de persones actives en atur, el
percentatge a la comarca (56%) és bastant menor
al del global autonòmic (70%).
En analitzar l’atur segons grup d’ocupació, s’evidencia una realitat compartida en els dos àmbits
territorials analitzats, el fet que dos grups concentren més de la mitat de l’atur: treballadors no
qualiﬁcats i treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors dels comerços (vegeu la ﬁgura 17). A la comarca, el grup de
treballadors menys qualiﬁcats té una presència
superior en 6 punts, alhora que el de treballadors
dels serveis de restauració, personals, protecció
i venedors dels comerços presenta menor en 2
punts. De manera paral·lela, els grups de nivell
superior (1, 2, 3, 4) presenten un percentatge més
baix. Podria ser un indicador de la «fugida de talents» assenyalada en algunes de les entrevistes.
S’observa un atur menor dels dits grups perquè
bona part de les persones que se’n van de la comarca s’enquadren en els grups esmentats.
D’acord amb el nivell formatiu, Comunitat Valenciana i comarca presenten una estructura similar (vegeu la ﬁgura 18). Segons dades de febrer del 2020,
es pot establir una sèrie de trets generals: més del
70% de les persones actives en atur tenen una titulació associada a la formació obligatòria, associades a formació obligatòria i programes formatius
d’inserció laboral que precisen estudis secundaris.
La resta de l’atur es distribueix entre persones amb
graus mitjans i titulacions universitàries. La categoria de graus superiors en l’atur és testimonial.
Si atenem el repartiment de l’atur segons la nacionalitat, el percentatge de persones en atur de
nacionalitat estrangera és bastant menor a la comarca, en concret (febrer del 2020) tan sols l’11%,
mentre que en el conjunt autonòmic era 5 punts
superior (vegeu la ﬁgura 19). S’hi ha considerar la
menor presència, a la comarca, de població de nacionalitat estrangera, en el 2019 el 7,58%, davant
del 14,06% a la Comunitat Valenciana (INE, 2019).
A partir de les dades de LABORA analitzades, es
pot traçar un perﬁl principal de persona activa en
atur a la comarca, és: dona, amb una edat entre
45 i 59 anys, treballadora no qualiﬁcada, amb titulació de la primera etapa d’educació secundària
amb títol de graduat escolar o equivalent, i de nacionalitat espanyola.
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Com a complement a les dades esmentades,
d’acord amb la informació recopilada per l’equip
tècnic d’ADAPT@+T 19, es corrobora la situació
descrita. De les 330 persones usuàries en el 2019,
el 65,55% van ser dones. Una altra dada rellevant,
dita en les entrevistes, és la relació entre desocupació i vulnerabilitat social. El 45% de les persones
usuàries es podien considerar com a «col·lectiu
vulnerable». Respecte al nivell formatiu, el 48%
tan sols disposen de certiﬁcat d’escolaritat, el 22%
d’una titulació bàsica. És a dir, el 70% de les persones usuàries no tenen formació especialitzada.
3.2.3. Aﬁliacions a la Seguretat Social
En l’epígraf següent s’analitzen les aﬁliacions a la
Seguretat Social. Es comptabilitzen a través d’un
seguiment personalitzat: una mateixa persona pot
tindre diverses aﬁliacions, en un mateix règim, o
en diferents. L’assignació territorial s’assigna mitjançant el domicili del compte de cotització per als
treballadors per compte d’altri i el de la persona
física per a la resta.
En el 1T del 2020, a la comarca, el nombre d’aﬁliacions va sumar 10.508, la qual cosa representa un saldo positiu de + 832 persones respecte al
mateix trimestre del 2017. De la mateixa manera
va tindre lloc un augment de les aﬁliacions a la
Comunitat Valenciana, on el saldo positiu va ser de
+45.334 persones.
Com s’ha indicat en l’epígraf anterior, un element
característic del territori és l’estacionalitat laboral
associada a les faenes agràries. Per això, s’observa el gran augment d’aﬁliacions el tercer trimestre
(3T). En el 2019, any de més aﬁliacions del període
analitzat, en el 3T les aﬁliacions van ascendir ﬁns
a 11.069 persones.
De nou, la bretxa de gènere es manifesta. En el
primer trimestre (1T) del 2020, de les 10.508 aﬁliacions, 6.144 van correspondre a homes (61,12%),
tan sols 3.908 a dones (38,88%). Una diferència
que s’incrementa en el 3T per la verema, es produeixen més aﬁliacions d’homes que de dones: en
el 2019, de les 11.069, 6.905 van correspondre a
homes (62,38%) i 4.164 a dones (37,62%). A la comarca, la bretxa és major respecte a la Comunitat
Valenciana. En el 1T del 2020, en els dos àmbits
territorials, les aﬁliacions d’homes es van situar
entorn del 54%, i en el 46% per a les dones (vegeu
les ﬁgures 20 i 21).
En la mateixa comarca, tal com ocorre amb altres
dades, hi ha una gran concentració d’aﬁliacions.
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En el 1T del 2020, tots dos municipis van sumar
el 84,32% de les aﬁliacions comarcals. Si s’aﬁg
Sinarcas –amb el 4,56% de les aﬁliacions– a les
xifres de Requena i Utiel, ocorre que tan sols tres
municipis del territori concentren quasi el 90% de
les aﬁliacions. Els municipis restants representen,
cadascun, entre el 2,88% i el 0,69% de les aﬁliacions (vegeu la ﬁgura 22).
D’acord amb les dades del 1T, es comproven especiﬁcitats quant a les aﬁliacions segons la classe de règim. La principal, per tractar-se d’una
comarca agrària, és el destacat percentatge del
sistema especial agrari (SEA). Si es compara amb
el conjunt valencià, el 8,13% i el 2,69%, respectivament. Una altra característica que s’ha de ressenyar és l’elevat percentatge d’aﬁliacions en el
règim especial de treballadors autònoms (RETA) i
un menor volum d’aﬁliacions en el règim general.
Mentre que a la comarca un terç de les aﬁliacions
a la Seguretat Social es fan en el marc del RETA,
a la Comunitat Valenciana no arriba a un cinqué.
El sistema especial d’empleats de la llar (SEEL)
és sensiblement inferior, 0,25 punts, xifra signiﬁcativa tenint en compte el xicotet percentatge que
constitueix la categoria (vegeu la ﬁgura 23).
L’evolució entre el 2017 i el 2019, considerant les
dades del 1T, s’ha caracteritzat a la comarca per
una evolució creixent en les aﬁliacions en el règim
general, i un descens del RETA. En el conjunt de
la Comunitat Valenciana ha ocorregut el contrari,
amb un increment constant de les aﬁliacions en
el RETA.
El SEA ha experimentat a la comarca un ritme creixent en el 2018, mentre que en el 2019 va ocórrer
el contrari. Per a analitzar l’evolució del dit règim
s’ha de tindre present la vinculació que hi ha amb
el volum de les collites. El SEEL, a la comarca i en
tot l’àmbit valencià, ha patit un descens constant.
A excepció del SEEL, tots els tipus de règim analitzats mostren un percentatge més alt d’homes
que de dones, encara que alguns règims presenten major grau de masculinització que altres. En
el SEA és on hi ha un percentatge més alt d’homes, en els dos àmbits territorials quatre cinquenes parts de les aﬁliacions les ocupen els homes;
a la comarca la diferència encara és més gran, en
el 1T del 2020, el 88,37% dels aﬁliats en el SEA
eren homes, i tan sols l’11,63% dones (vegeu la
ﬁgura 24).
En segon lloc, respecte al nivell de masculinització, es troba el RETA: dos terceres parts de les aﬁ-

liacions les concentren els homes. Com en el SEA,
a la comarca, el percentatge és encara més alt, en
vora cinc punts, i arriba a constituir el 68,75% les
aﬁliacions d’homes respecte al total. En el règim
general és on menor bretxa de gènere hi ha, a la
comarca la taxa de masculinitat és de 54,25%, superior en 2,25 punts a la de la Comunitat Valenciana. Cas a banda és el sistema especial d’empleats
de la llar per estar totalment feminitzat, en el qual
les dones suposen més del 95% de les aﬁliacions
en el règim en els dos àmbits territorials.
Les diferències entre municipis, respecte a la
mena de règim d’aﬁliació a la Seguretat Social,
són considerables. Camporrobles i Fuenterrobles
són els únics municipis en els quals el RETA supera el 50% de les aﬁliacions. Darrere, quant al pes
del règim, es troben Venta del Moro, Villargordo i
Chera, amb més del 40%. On el RETA té un pes
percentual menor –inferior al 30%– és a Sinarcas,
Caudete, Requena i Utiel.
De manera similar a les dades de la comarca, en
els diferents municipis es repeteix el patró respecte a la bretxa de gènere. En la totalitat dels
municipis, la masculinització del SEA és molt elevada, de més del 80%, i ﬁns i tot hi ha municipis
en els quals el nombre de dones és tan baix, que
ni s’arriba a registrar. En el RETA ocorre una cosa
similar, els percentatges oscil·len entre el 63,33%
de masculinitat a Chera, ﬁns al 74,02% de Fuenterrobles. En el règim general la bretxa és menor,
encara que a excepció d’Utiel i Chera, en tots els
municipis del territori, hi ha un nombre més alt
d’aﬁliacions d’homes que de dones.
Respecte a les aﬁliacions per grans grups d’edat,
una de les característiques principals de la comarca és el pes més gran dels dos grups de més
edat, i la respectiva menor rellevància dels dos
grups més joves, així ho evidencien les dades del
primer trimestre del 2020 (vegeu la ﬁgura 25).
Si es té en consideració el sexe, la bretxa de gènere torna a fer-se evident. En tots els grups d’edat
dels dos àmbits territorials hi ha un percentatge
més alt d’aﬁliacions en homes. La diferència és
encara més gran a la comarca que al conjunt valencià, i s’accentua en els grups de més edat (vegeu la ﬁgura 26).
Des del punt de vista dels sectors d’activitat, la
comarca mostra el paper protagonista del sector
vitivinícola, que es tradueix en un pes més important de les aﬁliacions vinculades al sector agrari,
quasi una quarta part de les aﬁliacions, quan a

la Comunitat Valenciana és 19 punts inferior, en
el 1T del 2020. Al costat de l’element explicat, la
indústria també presenta un percentatge d’aﬁliacions més alt. En contraposició, el sector dels
serveis està més poc representat a la comarca,
sense aconseguir la mitat de les aﬁliacions, que
en el conjunt de la Comunitat Valenciana –on se
situa entorn del 75%. La construcció, a la comarca
també té una presència més alta que en l’àmbit
autonòmic (vegeu la ﬁgura 27).
Fins al 1T del 2019, a excepció del sector serveis,
hi ha hagut una tendència de creixement en les
aﬁliacions de la totalitat dels sectors d’activitat
a un ritme decreixent, ﬁns a arribar en el 2020 a
una variació negativa respecte a l’any anterior, a
excepció del sector agrícola. L’evolució descrita
és parella a la que hi ha hagut a la comarca i la
Comunitat Valenciana, encara que en els dos àmbits territorials la totalitat dels sectors –inclosa
l’agricultura– també ha experimentat una variació
negativa entre el 2019 i el 2020. Ja en el 2019 van
començar a aparéixer símptomes de desacceleració en les aﬁliacions a la Seguretat Social.
Són patents les desigualtats de gènere, a través
de l’elevada masculinització d’alguns sectors,
i la feminització d’altres. S’ha de destacar com
l’agricultura és un dels més masculinitzats, a la
comarca quatre cinquenes parts de les aﬁliacions
en el sector agrícola corresponen a homes. La
construcció és el sector més masculinitzat, amb
el 90% de les aﬁliacions corresponents a homes.
La indústria, en menor mesura, també es troba
fortament masculinitzada, amb una mica més de
dos terceres parts ocupades per homes. Només el
sector serveis mostra una situació contrària, en la
qual hi ha un percentatge més alt d’aﬁliacions de
dones, però la diferència és sensiblement menor.
(vegeu la ﬁgura 28). En l’evolució anual de les aﬁliacions segons sexe es reﬂecteix la campanya de
verema; se centren les aﬁliacions en una mesura
molt més alta en homes que en dones.
Hi ha desequilibris entre municipis. Únicament, a
Sinarcas i Fuenterrobles, les aﬁliacions en el sector
agrícola suposen més del 50%. Sense arribar a percentatges tan elevats, però sí que posicionant-se
com a sector principal l’agricultura, Camporrobles
i Venta del Moro es troben en la mateixa situació.
En la resta de municipis, el sector serveis ocupa
el primer lloc. Requena, Utiel i Requena tenen una
representació més important del sector industrial.
Hi ha un predomini manifest de les aﬁliacions de
persones de nacionalitat espanyola en tots els àm445
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bits territorials analitzats. En cap arriba al 12%. A
la comarca, en el 1T del 2020 el percentatge va ser
del 10,62%, valor inferior al de la Comunitat Valenciana (11,47%). Igual que en el còmput general
d’aﬁliacions, les dades assenyalen un desequilibri
entre homes i dones. Del total de les aﬁliacions
a persones de nacionalitat estrangera, en els tres
àmbits territorials hi ha un percentatge més alt
de dones que d’homes. A la comarca el desequilibri és lleugerament més gran, en concentrar els
homes el 59,55% de les aﬁliacions de persones
de nacionalitat estrangera enfront del 40,45% que
suposen les dones, mentre que en la diferència
entre homes i dones és de 14,74, quan a la comarca és de 19,10 (vegeu les ﬁgures 29 i 30).
Fuenterrobles, Sinarcas i Venta del Moro són els
municipis amb un percentatge més alt d’aﬁliacions de persones de nacionalitat estrangera, amb
valors superiors al 17%. Utiel se situa com el
municipi amb un percentatge més baix, amb tan
sols el 7,6%. La resta de municipis mostren valors lleugerament superiors al 10%. Requena és el
segon municipi en percentatge d’aﬁliacions, amb
el 10,94%. Caudete i Villargordo tenen un percentatge d’aﬁliacions de persones de nacionalitat estrangera de l’11,40% i el 14,41%, respectivament.
No hi ha dades disponibles de Chera.
3.2.4. Contractes fets
Finalment es fa un estudi dels contractes de treball, amb el focus posat en el període comprés
entre els anys 2017 i 2019. Pot testiﬁcar-se l’evolució dels contractes totals, així com segons sexe,
que hi ha hagut a la comarca i a la Comunitat Valenciana en la ﬁgura 36. De les dades exposades,
es pot assenyalar l’existència d’un període de decreixement fort ﬁns al 2008, que dona pas a un
altre d’estancament ﬁns al 2013 a la Comunitat
Valenciana, mentre que a la comarca s’identiﬁca,
anteriorment, el període de millora. En el 2019,
comença en l’àmbit autonòmic una fase de descens, que a la comarca ja havia començat un any
abans (vegeu les ﬁgures 31 i 32).
Com en els indicadors exposats, la bretxa de gènere s’evidencia en els contractes fets. A la Comunitat Valenciana i a la comarca es fan més contractes a homes que a dones. Hi ha coincidència
entre les fases d’augment del nombre de contractacions amb l’augment de les diferències segons
sexe. Un fet característic de la comarca és com, a
partir del 2018, s’experimenta un augment en el
nombre de contractacions de dones, simultani al
descens de les contractacions d’homes.
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A causa del gran volum de contractes que presenten Utiel i Requena s’han elaborat dos gràﬁcs, un
en el qual es mostren tots dos municipis, i un altre
en el qual es representa la situació dels altres (vegeu les ﬁgures 22 i 34). Requena i Utiel concentren
un percentatge molt elevat de les contractacions
que es fan a la comarca, en el 2019 el 84,36% dels
contractes fets s’associen als dos municipis. A Requena, la crisi del 2008, tingué com a conseqüència la reducció del nombre de contractes, mentre
que els tres darrers anys es caracteritzen per una
tendència creixent marcada. Per contra, Utiel experimenta un descens considerable en el 2019.
Els municipis restants presenten una tendència
creixent entre el 2009 i el 2017. De llavors ençà,
Chera, Fuenterrobles, Caudete i Venta del Moro
han patit un descens de les contractacions (vegeu
la ﬁgura 35).
En tots els municipis de la comarca, ﬁns i tot sent
més alt el nombre total de contractes fets a homes en el 2017 respecte al 2008, la tendència
creixent en les contractacions d’homes que hi hagué ﬁns al 2017 es torna decreixent a partir del
dit any. Respecte a les contractacions de dones, la
tendència és dispar entre els municipis del territori. A Requena, Sinarcas, Caudete i Fuenterrobles
el creixement ha prosseguit ﬁns al 2019. No ocorre el mateix a Utiel, Venta del Moro, Camporrobles
i Chera, on s’hi aprecia un descens. És un període
curt per a poder identiﬁcar dinàmiques deﬁnides,
però sí que estableix el marc sobre el qual ha impactat la crisi de la COVID-19.
Entre els anys 2017 i 2018, la tendència decreixent quant al nombre de contractes fets a la comarca es reﬂecteix en tots els grups d’edat d’una
manera o altra. Únicament, els dos grups de més
edat han experimentat augment en les contractacions, alhora que els grups més joves han tingut
una tendència decreixent. (Vegeu la ﬁgura 36.)
Segons sexe, a la Comunitat Valenciana, la bretxa
augmenta en els grups de més edat. De la mateixa
manera, a la comarca i en l’àmbit global valencià
el tram de majors de 59 anys és on es desenvolupa una bretxa més grossa, amb taxes de masculinitat superiors al 60 i 70% respectivament. Un fet
que s’ha de destacar és la diferència més gran de
gènere –6 punts més alta la taxa de masculinitat–
que hi ha a la comarca, en comparació amb la del
conjunt valencià. (Vegeu la ﬁgura 37.)
A pesar que el nombre de contractes d’homes és
superior al de dones en tots els trams d’edat (de
16 a 29: 38,22% dones; de 20 a 44: 39,77%; de 45

a 59: 41,78%; més de 59 29,61%), l’evolució en el
nombre de contractacions de dones és positiva;
mentre que les contractacions d’homes experimenten la situació contrària, excepte en el grup
de majors de 59 anys.
Un altre tret de les contractacions de la comarca
és el pes relatiu del grup de 30 a 44 anys, amb
el 41% (6 punts més alt que l’autonòmic). D’acord
amb això, la resta de grups d’edat presenten un
percentatge més alt a la comarca respecte del
global valencià. La tendència a la comarca és un
augment lleuger de les contractacions en els dos
grups de més edat, mentre que, en el conjunt de
la Comunitat Valenciana, tan sols és el grup de 20
a 44 anys el que té una dinàmica creixent en els
darrers anys.
Tant en un àmbit territorial com en l’altre, en els
quatre grups d’edat hi ha un nombre més alt de
contractacions fetes a homes que a dones. No
obstant això, s’observen diferències considerables.
No és senzill detectar amb nitidesa les tendències
en la contractació en els municipis de la comarca,
a excepció d’Utiel i Requena, a causa de la xifra
modesta de contractacions en cada un. Requena,
en tots els grups d’edat, presenta una tendència
favorable, mentre que a Utiel ocorre el contrari.
En la resta de municipis, tan sols s’identiﬁca certa tendència creixent en els grups de menys edat
a Fuenterrobles, Chera i Villargordo. A Caudete i
Venta del Moro es mostra un descens lleuger,
mentre que a Sinarcas s’evidencia estancament.
Per a l’anàlisi dels grups professionals s’han
agrupat en quatre grups. S’evidencia que les contractacions es concentren en els grups amb més
poca qualiﬁcació (04, 05, 09). La tendència entre el
2017 i el 2019 és l’augment de grups de més poca
especialització, paral·lelament al descens dels
grups de directors i gerents, tècnics i treballadors
manuals qualiﬁcats. (Vegeu la ﬁgura 38.)
De manera similar a la situació del 2017, la bretxa
de gènere és evident en els diferents grups d’ocupació. És més gran en el grup directors i gerents i
en el de treballadors manuals qualiﬁcats, mentre
que és més baixa entre els tècnics i les ocupacions de menor especialització. En el 2019, de les
tretze contractacions del grup de direcció i gerència, únicament un parell van correspondre a dones. S’evidencia, de manera similar en el grup de
treballadors manuals qualiﬁcats, on el 85% dels
contractes es van fer a homes. En la categoria de

tècnics, i també en les professions de més poca
especialització, la diferència s’atenua, suposen els
contractes de dones el 44%.
A la comarca, segons dades del 2019, hi ha un pes
més baix en els grups amb un nivell d’especialització més alt. A pesar de ser tan poc signiﬁcatiu
el volum de contractes del grup de directors i gerents, és lleugerament més gros en l’àmbit autonòmic. Prou més grossa és la diferència entre
comarca i Comunitat Valenciana respecte a treballadors manuals qualiﬁcats (15,32 punts inferior
a la comarca). També hi ha la mateixa diferència
en els tècnics, tot i que és bastant menor (4,25
punts). En els grups de més poca especialització
la situació és inversa, a la comarca suposen vora
20 punts més.
A excepció dels tècnics a la Comunitat Valenciana, en tots els grups d’ocupació, en els dos àmbits
territorials, es fan més contractes a homes que
a dones. La situació de la comarca és prou dispar en relació al conjunt de la Comunitat Valenciana. És molt més grossa la bretxa, a la comarca
en comparació amb l’autonòmica, en els grups de
directors i gerents i tècnics, fet que s’evidencia en
les taxes més altes de masculinitat (20 i 35 punts
superiors, respectivament).
En canvi, en el grup de treballadors manuals qualiﬁcats, la situació és la contrària, la bretxa és més
xicoteta a la comarca (24 punts inferior). En els
grups restants, els de més poca especialització, la
situació és prou semblant (vegeu la ﬁgura 39).
La tendència de la bretxa de gènere, en les contractacions, és diferent entre la comarca i la Comunitat Valenciana. La dinàmica autonòmica, en
la totalitat dels grups d’ocupació, evoluciona cap a
la igualtat. A la comarca es detecta una tendència
a l’augment de la bretxa en el grup de directius i
gerents i treballadors manuals qualiﬁcats; alhora,
que la bretxa tendeix a estretir-se en tècnics i la
resta de grups.
3.2.5. Conseqüències de la crisi de la COVID-19
Al juny del 2020, l’atur registrat a la comarca va arribar a la xifra de 2.424 persones (LABORA, 2020).
Suposa un augment de 393 persones en tan sols
cinc mesos, equivalent a una variació del 19,35%.
Un increment que ha afectat en major mesura homes que dones. De la xifra total, tan sols el 49%
correspon a dones, la qual cosa ha suposat un
lleuger descens de la taxa de feminitat de l’atur a
la comarca. Una situació que també s’ha donat en
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el conjunt de la Comunitat Valenciana. Tot i això,
s’ha de recordar que la bretxa de gènere prossegueix, la taxa de feminitat d’atur registrat al juny
del 2020 va ser pròxima al 58,8% a la comarca, i el
57,94% a la Comunitat Valenciana.

dre més poca presència en el conjunt del territori
valencià empreses de sectors més poc afectats
per la crisi, com és el cas de les agràries.

Encara que al març ja es va deixar sentir la caiguda del nombre de contractacions, a l’abril es va
desplomar. A la Comunitat Valenciana, a l’abril del
2019 la xifra total 162.293, mentre que en el mateix mes del 2020 tan sols es van arribar a 61.881,
és a dir, el descens net és superior a 100.000 contractes (LABORA, 2020). A la comarca, encara que
el descens també ha sigut brusc, ha sigut molt
més xicotet. A l’abril del 2020 es van fer 624 contractes, 349 menys que l’any anterior –llavors, va
arribar als 973. La variació interanual entre abril
del 2019 i del 2020 ha sigut de -35,9% a la comarca, i de -61,9% a la Comunitat Valenciana.

3.3.1. Debilitats

Passat el mes d’abril, l’evolució en tots dos territoris ha sigut dispar. En l’àmbit global valencià
s’ha experimentat certa recuperació, encara que
les xifres del 2020 s’allunyen enormement de les
del 2019. La comarca no ha experimentat la mateixa recuperació, però ha cessat la dinàmica de
disminució de les contractacions. L’evolució ha sigut menys desfavorable, en els dos àmbits territorials, per a les dones.

3.3. DAFO

• Hi ha desajustos importants entre les necessitats
de perﬁls professionals i l’oferta laboral comarcal.
Poden ser un llast per al desenvolupament de les
empreses en el territori, i la integració laboral de
les persones.

• L’oferta d’ús del mercat laboral de la comarca, en
gran manera, no resulta atractiva per als demandants. Especialment per a gent jove i dones.

• Bretxa de gènere important, que s’evidencia en
els indicadors laborals, amb molt poca presència
de dones en els càrrecs de presa de decisió.

• Procés d’envelliment demogràﬁc, accentuat en
els tres darrers anys, amb una gran pèrdua de
població en edat de treballar. La situació és diferent entre municipis, especialment preocupant a
Caudete, Chera, Villargordo del Cabriel i Venta del
Moro.

• Els perﬁls professionals de més qualiﬁcació no
Hi ha un percentatge més baix d’empreses que
s’han acollit a ERTO a la comarca (29,5%) en comparació amb el conjunt valencià (46,2%) en el període comprés entre el 12 de març i el 17 de juny
(LABORA, 2020). A la comarca, s’han comptabilitzat un total de 374 empreses amb ERTO, que han
afectat 1.606 treballadors.
Alguns sectors concentren la major part dels
ERTO, encara que varia si el que se sumen són les
empreses, o els treballadors. En el cas de les empreses, més de la mitat dels ERTO es comptabilitzen en els sectors següents (segons grup CNAE):
comerç en gros i a la menuda, reparació de vehicles de motor i motocicletes i hostaleria. Altres
grups destacats són la indústria manufacturera i
les activitats artístiques, recreatives i d’entrenament. Si ens referim als treballadors, tres sectors
en sumen més de dos terceres parts, es tracta de
comerç en gros i a la menuda, reparació de vehicles de motor i motocicletes, hostaleria i indústria
manufacturera.
La menor incidència dels ERTO a la comarca es
pot associar a la diferent distribució d’empreses
segons sector, respecte del total valencià, en tin448

troben atractiu el mercat laboral comarcal.

• Desequilibris territorials contrastats: gran concentració demogràﬁca, empresarial i d’ocupació a
Utiel i Requena.

• Sector comercial molt perjudicat per la despoblació de l’àrea d’inﬂuència i la competència de
les grans superfícies comercials de la conurbació
valenciana.

• En general, les activitats econòmiques resulten
molt poc innovadores, tant en productes com en
processos.

• La indústria no agroalimentària, que arrossega
problemàtiques sistèmiques, ha vist agreujar la
seua situació en les dos darreres crisis.

• El sector agrari es debat entre dos models. Un,
en el qual preval la rendibilitat econòmica –associat a la producció a granel–; i un altre, orientat a
la rendibilitat socioambiental –vinculat a productes de més valor i qualitat.
• El transport públic de viatgers intracomarcal és

deﬁcient. Això diﬁculta la cohesió territorial.

• Els boscos són un recurs important a la zona, no
obstant això, destaquen la falta de polítiques de

• Pocs exemples d’introducció de consideracions gestió forestal autonòmiques, que, a més incloga
d’eﬁciència energètica en activitats econòmiques
i habitatges.

l’explotació de la biomassa.

• La generalització de la sostenibilitat fa necessa• Atomització d’iniciatives, baix nivell col·laboració

ri que les empreses de la comarca s’adeqüen a
principis sostenibles, en concret les explotacions
intensives ramaderes haurien d’afrontar una transició a model més sostenible.

entre actors d’àmbits diferents. Incapacitat d’actuar conjuntament enfront de problemes d’importància. La falta de cohesió pot ocasionar pèrdua
d’oportunitats i incapacitat de resoldre problemes
comuns.

• La competència de l’àrea metropolitana de Va-

• Falta de cultura emprenedora, i invisibilitat de

lència en l’atracció i l’establiment de mitjanes empreses en el territori.

l’emprenedoria en el sector agrari: l’agricultor, tot
i ser un emprenedor, no es veu com a tal.

• L’àrea metropolitana de València és un focus
d’atracció per a la joventut, que busca les dinàmi-

• Preocupant falta de consideració de l’ús de les ques i les expectatives del món urbà.
TIC, la qual cosa afecta negativament la intermediació laboral i el desenvolupament de les empreses. Té una incidència especial en els col·lectius
més vulnerables.

• L’adequada xarxa de comunicacions amb l’exte-

• Infraestructures de telecomunicacions necessi-

rior que hi ha a la comarca ha pogut ser perjudicial per al comerç local, en «acostar» les grans
superfícies comercials de l’àrea metropolitana de
València a la comarca.

tades de modernització, especialment en els municipis més xicotets i els disseminats.

• El descens de la demanda de vi en els canals
d’hostaleria fruit de la crisi de la COVID-19.

3.3.2. Amenaces

• El tancament de la central nuclear de Cofrentes
• Falta de relleu generacional en tots els àmbits, tindrà repercussions de gran importància a la coque afecten la pèrdua de capacitat d’innovació.

marca, perquè molts treballadors de la central hi
resideixen.

• Mercat de treball poc dinàmic a l’hora de generar
i cobrir necessitats de perﬁls innovadors.

• Poques oportunitats a la comarca per al desenvolupament de carrera professional de persones

• La normativa que hi ha per a la instal·lació de de més formació.
noves empreses no està adequada al context rural, la qual cosa diﬁculta el desenvolupament de
noves emprenedories.

3.3.3. Fortaleses

• Menor afectació laboral de la crisi de la COVID-19
• Davant de la falta d’expectatives del desenvo- a la comarca; s’evidencia en els indicadors labolupament d’indústries, no hi ha infraestructures
adequades per a fer-ho.

rals.

• El pes més gran de l’agricultura i la indústria
• El pes demogràﬁc baix del territori repercuteix en l’economia comarcal, com a sectors de maen la capacitat limitada d’inﬂuència política que té.

jor resiliència, fan que la comarca es veja menys
afectada per les crisis.

• La posada en marxa de noves qualiﬁcacions és
poc àgil a causa de la lentitud de resposta en l’administració autonòmica.

• Escassetat de recursos interns i alta dependència de subvencions externes, genera poc dinamisme de les autoritats locals i poca capacitat de reacció enfront de situacions crítiques.

• Les dones cada vegada estan més implicades a
formar part del model productiu remunerat, aportant noves perspectives i maneres d’afrontar els
problemes.

• Sector del vi consolidat i prestigi creixent. DO Utiel-Requena, DO Cava.
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• Indústria agroalimentària consolidada, formada • L’existència de la Mancomunidad del Interior Tiper xicotetes granges familiars i grans explotacions d’ous, connectades a les grans cadenes de
distribució valencianes. Tenen bona capacitat de
resposta a les demandes del mercat. La crisi les
ha afectades més poc.

erra del Vino, com a materialització de la capacitat
de treball en xarxa dels municipis de la comarca.
Es concreta en matèria d’ocupació i desenvolupament local en l’acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local de la mancomunitat i el programa experimental Adapt@+T.

• El gran capital territorial associat als recursos
naturals i al sector agrícola (centres formatius i
investigació, perﬁls professionals qualiﬁcats, empreses, cooperatives). És la base per a continuar
desenvolupant el sector, incorporant innovacions
i fent-lo resilient, amb activitats d’un valor afegit
més important.

• Els avanços en matèria de turisme, que es concreten en el desenvolupament de la incipient marca «Tierra Bobal», i l’ens de governança participativa.
3.3.4. Oportunitats

• Desenvolupament de l’agricultura ecològica, que • Gran potencial per al turisme enològic, gastronòja compta amb una superfície important dedicada.
Hi ha uns quants cellers que produeixen i comercialitzen vi ecològic.

mic, cultural i de naturalesa, impulsat per la marca turística «Tierra Bobal», pot desenvolupar les
empreses turístiques en el territori.

• Presència de cooperatives actives i innovadora, • Gran potencial per al sector del vi. El cava, en
especialment en el sector del vi, amb exemples
d’intercooperació. A considerar la cooperativa
elèctrica de Chera.

procés de consolidació i guanyant prestigi. La boval, varietat autòctona que suma reputació. Alguns
elaboradors de la zona que hi treballen guanyen
un reconeixement notable.

• Activitats culturals relatives a la gastronomia
consolidades que poden reforçar la indústria
agroalimentària local i atraure turisme: FEREVIN,
Feria del Embutido.

• Conjunció de la transició de l’agricultura, i de part
de la indústria agroalimentària cap a la producció
ecològica, i el desenvolupament de productes d’un
valor afegit més gran.

• Bona comunicació amb els grans nuclis urbans, ferroviària mitjançant AVE i viària amb l’A-3. Eix de comunicacions important per a viatgers i mercaderies.

• Xarxa d’espais de dotacions municipals.

• Possibilitat de desenvolupament d’una indústria
auxiliar per a la indústria del vi; etiquetes, depòsits, maquinària, càpsules, tancaments, entre altres.

• Abundants recursos naturals i paisatgístics que • Aproﬁtament de la biomassa que, addicionalaugmenten l’atractiu del territori sobre el qual desenvolupar el turisme enològic, cultural i de naturalesa.

ment, reduiria el risc d’incendis i facilitaria la gestió dels boscos.

• Hi ha un gran recorregut per a la innovació en la
• Existència de centres de formació professional i indústria agroalimentària.
l’institut tecnològic enològic, que donen formació i
investiguen en l’àmbit agrari i forestal; són punts
d’innovació. Oferta formativa de FP i FPO extensa.

• Desenvolupament de les energies renovables.
Especialment l’eòlica i la solar.

• Presència d’alguns municipis dinàmics. Utiel i • Desenvolupament del sector de les cures que
Requena, àrea de concentració demogràﬁca i empreses, atractiva per a les empreses i les persones. Sinarcas, amb grans empreses de producció
d’ous. Fuenterrobles, amb un gran desenvolupament de xicotetes granges familiars.

gire entorn de la cura de la gent gran; amb una
població en davallada i envellint, és un tipus d’activitat que té gran potencial de desenvolupament.
Se’n podrien desenvolupar iniciatives en el marc
de l’economia social.

• Paper de ciutat dormitori per a alguns municipis • La crisi de la COVID-19 pot accelerar canvis, que
de la comarca en relació amb molts treballadors
de la central nuclear de Cofrentes.
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facen que la comarca guanye atractiu, permetent
la ﬁxació de la població del territori, així com la

suma de persones que vulguen canviar la residència a l’àmbit rural; o la consolidació del teletreball.

• Notable potencial per a les activitats logístiques i
industrials per la ubicació geogràﬁca i de nou per
la proximitat amb l’A-3.

• Pels recursos naturals i la proximitat en cotxe a
València, podrien ser ciutats dormitori per a persones que treballen a la capital o als pobles i ciutats pròxims a l’autovia A-3.

• El gran volum de segona residència de la comarca com a oportunitat per al comerç local, associat
a l’augment de la demanda de cap de setmana,
així com del sector de la construcció enfocat a la
rehabilitació d’habitatges i nuclis urbans.

DL), ﬁrmat en el 2017, i representatiu de la voluntat
de participació i consens que hi ha en el territori. El
document és la base, adaptada al sentiment de la
comarca, a partir de la qual abordar els plantejaments en matèria laboral a la comarca.
La dinàmica d’implicació i conﬂuència d’actors representants dels àmbits públic i privat, alguns ja
presents en l’ATODL, tingué el reﬂex a escala sectorial per al turisme, en el Pla de Dinamització i
Governança Turística. El pla, en desenvolupament
entre el 2019 i el 2022, pretén conceptualitzar,
desplegar i iniciar la gestió del producte turístic
comarcal emparat en la marca «Tierra Bobal»
(MITV, 2019). L’interés de la iniciativa per al territori i l’Estratègia és màxim tenint en compte les
repercussions que té en molts dels aspectes que
envolten l’ocupació.

• Programa de foment dels acords territorials en
matèria d’ocupació i desenvolupament local a la
Comunitat Valenciana des de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, que impulsen projectes experimentals
d’ocupació.

• L’impuls als programes territorials d’ocupació de
LABORA, mitjançant Avalem Territori, i el suport
tècnic de la Universitat de València.

• L’existència de xarxes col·laboratives que treballen qüestions d’ocupació i desenvolupament local
a la Comunitat Valenciana, des de la mateixa LABORA, o CEEI.

• Possible pla de dinamització de l’àrea d’inﬂuència de Cofrentes, en el moment que es tanque la
central nuclear.
4. Estratègia per a l’ocupació i el desenvolupament local de la comarca d’Utiel-Requena
4.1. Elements preliminars
L’Estratègia per a l’Ocupació de la Comarca d’Utiel-Requena és una iniciativa, com comentem en
apartats anteriors, impulsada per Adapt@+T- de
la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, amb
el suport i participació d’un ampli elenc d’entitats,
que engloben pràcticament tots els àmbits econòmics de la comarca, i el suport i l’impuls de LABORA i el seguiment i la coordinació tècnics de la
Universitat de València.
Les sinergies, en matèria d’ocupació, que hi ha a la
comarca van donar com a resultat l’acord territorial per a l’ocupació i el desenvolupament rural (ATO-

El marc general de realització de l’estratègia ve
donat tant per LABORA com per la Universitat de
València, a ﬁ de contextualitzar, respectant les
especiﬁcitats i iniciatives de cada territori, en un
context general tots els treballs desenvolupats en
els diferents pactes de la Comunitat Valenciana
(Hermosilla, 2019: 19-25) a l’empara dels esquemes i les polítiques de la Unió Europea (CE, 2004).
La base de desenvolupament ve donada per una
sèrie d’objectius estratègics (d’ara en avant OE),
enumerats de l’1 al 10, amb una sèrie d’indicadors
de control associats, i desenvolupats en línies estratègiques (LE d’ara en avant) que concreten els
marcs conceptuals a incidir i l’enumeració dels
quals inclou l’OE al qual es vinculen (p. ex. 1.4.;
5.3.; etc.).
Un plantejament, per a la comarca d’Utiel-Requena, que es concreta contextualitzant els conceptes i inquietuds de l’ATODL amb els OE i LE, per
a, una vegada establits els nivells d’importància
i prioritat que estableix l’Acord i consultades les
entitats signants, desenvolupar una sèrie de mesures i accions especíﬁques per a les necessitats
i possibilitats del territori.
4.2. L’acord territorial en matèria d’ocupació i
desenvolupament local de la Mancomunidad del
Interior Tierra del Vino
L’acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local és un dels pilars sobre els quals
s’assenta la present estratègia. Es tracta d’un document que patrocina la MITV, i té el consens i la
rúbrica dels principals agents socials, econòmics
i administratius del territori.
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L’ATODL està organitzat entorn d’un objectiu genèric i principal del qual es desglossen quatre prioritaris. Els marcs d’acció que abasta són:

- Qualiﬁcació i ocupació: necessitats de formació i
empresa (reciclatge de treballadors)

- Gent jove i aturats de llarga duració
- Creació d’ocupació
- Accés a les noves tecnologies
- Foment de la iniciàtica empresarial
- Col·laboració amb centres formatius
- Desenvolupament de pimes
b. Promoció econòmica del territori

- Corresponsabilitat social
Les eines o mitjans esmentats al·ludeixen, de manera molt genèrica, a programes i línies d’acció
que despleguen l’administració pública i les entitats privades.

El present punt aborda tot el marc especíﬁc empresarial del territori: des del seguiment, impuls i
orientació tant a l’emprenedor com a l’empresa,
amb l’accent posat en la xicoteta empresa, ﬁns a
la col·laboració amb les entitats de crèdit per a beneﬁci de l’entramat econòmic comarcal.

Els quatre objectius prioritaris són:
1. Ocupació i formació de demandants d’ocupació
i treballadors/es en actiu
2. Promoció econòmica del territori
3. La vertebració i corresponsabilitat territorial
4. Observació, investigació i innovació en processos de desenvolupament socioeconòmic
a. Ocupació i formació de demandants d’ocupació
i de treballadors/es en actiu

Un dels pilars per al desenvolupament del territori es fonamenta en la innovació empresarial,
entenent-la com la seua regeneració a través de
la formació, afermar l’associacionisme, la creació d’empreses, la innovació i el treball en xarxa.
Aspecte en el qual destaca un esment exprés i
destacat al sector turístic, com un àmbit a desenvolupar, focalitzat en les fortaleses del territori:
l’enoturisme, el turisme de naturalesa, actiu i esportiu. Així mateix el foment a l’economia social
queda plasmat en un dels punts.
Conceptes guia:

L’objectiu està dirigit a la formació per a l’ocupació, la coordinació i coherència respecte a millorar
els nivells de qualiﬁcació i ocupabilitat. Aspecte
en el quals es posa l’accent principalment en tres
vessants diferenciats:

- assessorament i orientació

- Coordinació i coherència entre la formació i les

- establiment de xarxes

necessitats (laborals i empresarials) especíﬁques
de la comarca.

- formació de l’empresariat

- Els col·lectius més vulnerables, des del punt de

- innovació

vista de l’ocupació, com són la gent jove i els aturats de llarga duració.

- sostenibilitat

- informació
- dinamització

- La formació d’empreses i emprenedors, com a - economia social
mitjà d’assegurar l’èxit dels projectes.

- col·laboració econòmica
Així mateix incideix en l’acompanyament als demandants (informació, orientació i intermediació)
amb una crida especíﬁca a LABORA per a col·laborar en la implementació. Els factors d’estabilitat
i la qualitat de l’ocupació estan presents també.
Així doncs, els punts tractats ens permeten establir els conceptes guia següents:
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- turisme
c. La vertebració i responsabilitat territorial
Una visió i el tractament global, de conjunt, per a
la comarca és el ﬁl conductor de l’objectiu. La unió

i conﬂuència d’actors, el coneixement i l’adaptació
al territori de les iniciatives que es desenvolupen
són presos com a conceptes clau per al desenvolupament de la comarca.

Conceptes guia:

- Establiment de xarxes externes. Investigació
- Detecció de sectors estratègics

La sostenibilitat ambiental i lluita contra el canvi climàtic són factors considerats, però des de
la perspectiva del «medi ambient urbà», cosa
que, en principi, pot sorprendre a causa del caire
eminentment rural que té la comarca d’Utiel-Requena.
La inclusió social a través de l’ocupació i l’associacionisme comarcal són esmentats de nou, amb
el propòsit de fomentar sinergies, a escala comarcal, que facilite uniﬁcar accions i introduir mitjans
i eines conjuntes.
Referent al cas, la col·laboració pública-privada té
un buit en l’acord, amb l’objectiu de sostenibilitat,
participació i recursos. Així mateix, el valor afegit
dels serveis i iniciatives és esmentat com un factor d’èxit a curt i mitjà terminis.

- Innovació i ocupació
- Transvasament del coneixement
- Difusió i comunicació
4.2.1. L’enquadrament amb els objectius de
desenvolupament sostenible (Agenda 2030 de
l’ONU)
Els conceptes guia enumerats per a cada objectiu
prioritari de l’Acord inclouen molts dels objectius
de desenvolupament sostenible de l’ONU per a
l’horitzó 2030.1 L’ODS 8 –treball decent i creixement econòmic– és, òbviament, el més recurrent,
però es detecta el protagonisme d’altres de secundaris, utilitzats per a matisar i enfocar l’ODS
principal.

Conceptes guia:

- Inclusió social
- Programes de desenvolupament local
- Establiment de xarxes i aliances internes. Associacionisme

- Relació pública-privada
- Assistència tècnica i valor afegit
- Canvi climàtic i medi ambient urbà
d. Observació, investigació i innovació en processos de desenvolupament socioeconòmic
L’últim objectiu prioritari està dirigit a fomentar
la investigació, la innovació, el transvasament del
coneixement i la difusió com a mitjans de delimitar potencialitats del territori, sectors estratègics,
vetes i iniciatives noves i eines que, en deﬁnitiva,
deﬁnisquen la realitat de la comarca d’Utiel-Requena i permeten difondre-les entre la societat.
L’establiment de xarxes és esmentat amb base a
la innovació: des del punt de vista intern quant a
generar coneixement i delimitar possibilitats del
territori; des de l’extern, en l’establiment d’acords
i col·laboracions.

En l’objectiu prioritari 1, l’ODS 4 –Educació de qualitat– és el principal, matisat pels ODS 8, ja esmentat, 10 –Reducció de desigualtats– i 17 –Aliances
per a aconseguir objectius.
L’ODS 9 –Indústria, innovació i infraestructura– és
el guia de l’objectiu prioritari 2. Els complements a
l’objectiu passen per la formació (ODS 4) i les aliances per a aconseguir objectius (ODS 17). De manera residual observem els conceptes referents
als ODS 10, 13 –Acció pel clima– i 12 –Producció
i consum responsable (ordenats de manera descendent de rellevància en el document).
El tercer objectiu prioritari el caracteritza el contingut de l’ODS 17, centrat, amb menys intensitat
que en els objectius anteriors, a través dels ODS
10, 9 i 13.
L’última part de l’Acord, l’objectiu 4, la deﬁneixen,
d’una manera bastant equilibrada, els ODS 9 i 17.
En general s’observa una assumpció important
dels ODS en l’Acord, però estructurats i interrelacionats segons un concepte subjacent a la pròpia
identitat territorial dels signants. La naturalesa del
document marca l’al·ludida prevalença de l’ODS 8
necessitat, no obstant això, d’importants aspectes
formatius (ODS 4) i d’establiment de xarxes (ODS
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

453

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL MANCOMUNIDAD INTERIOR TIERRA DEL VINO

17). La meta que s’albira és reduir les desigualtats
en l’aspecte social (ODS 10) i la innovació en l’empresarial (ODS 9).

permeten relacionar uns i altres aspectes per a
ordenar-los, prioritzar-los i posteriorment desenvolupar l’estratègia.

Un aspecte que crida l’atenció poderosament,
a partir de les dades obtingudes en el diagnòstic territorial (vegeu el capítol 1) és l’absència de
l’ODS 5 –Igualtat de gènere i apoderament de la
dona–, tenint en compte la bretxa de gènere potent que hi ha en el territori.

L’objectiu prioritari 1 per l’enfocament correspon
amb l’OE 4 Millora de qualiﬁcacions laborals i adequació del sistema de formació a les necessitats
del territori, al qual pertanyen la majoria de les línies estratègiques conceptualment relacionades.
En el present apartat adscrivim les següents:

4.2.2. L’ATODL i l’Estratègia territorial

4.1. Millora de la formació professional en el territori

La importància per al territori de l’ATODL radica
en el fet que estableix unes bases d’acció que consensuen i assumeixen els actors del territori. Per
això constitueix la base sobre la qual desplegar
l’estratègia, tenint en compte els objectius prioritaris que marca i especíﬁca a través d’unes accions generals. El desenvolupament i implementació de l’Estratègia territorial per a l’ocupació de
la comarca d’Utiel-Requena deu, necessàriament,
fer-se eco de tot això i canalitzar el contingut cap
a estratègies d’ocupació adaptades al territori seguint les indicacions de la Universitat de València
(Hermosilla, 2019: 95-104), que són el marc conceptual conjunt establit per a tot el territori valencià.
Des de la Universitat de València s’han fet treballs
previs que permeten establir l’estructura del pla
estratègic dirigit al desenvolupament territorial,
en termes de mercat laboral. En primer lloc, ens
referim al document publicat en el 2017, sobre
les bases tècniques que van establir el desenvolupament del projecte Avalem Territori, impulsat
per LABORA. En segon lloc, el document estratègic referit al mercat laboral per a l’àrea funcional
de València, del qual forma part la comarca d’Utiel-Requena.
El disseny tècnic, tant per als diagnòstics com per
a l’establiment de les estratègies necessàries per
a millorar el mercat laboral d’un territori, parteix
dels principis fonamentals del desenvolupament
territorial, en els quals adquireixen protagonisme
el conjunt de recursos territorials, les xarxes de
relacions entre els actors presents en el territori
i, ﬁnalment, les capacitats d’innovació tant empresarials com socials.
La diferència entre l’estructura de l’ATODL i l’Estratègia d’ocupació no permet una equivalència
exacta entre els objectius prioritaris, i el desenvolupament, amb els OE i els corresponents LE.
No obstant això, els conceptes continguts sí que
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4.1.1. Gestió coordinada de la FP sistema educatiu
i FP per a l’ocupació
4.1.3. Competències transversals en els estudiants

• Enfortir relació entre sistema educatiu i sector
productiu
4.2.2. Augment d’accions formatives
4.2.6. Formació de col·lectius desfavorits
Altres LE adscrites, però pertanyents a OE diferents són:
1.5. Accés de la gent jove a la primera ocupació
2.1. Disminució de la temporalitat: estabilitat
3.1. Orientació i intermediació a treballadors i demandants
3.2. Suport a col·lectius en risc d’exclusió social
3.4. Apoderament: emprenedoria i autoocupació
L’objectiu prioritari 2 té una projecció una mica
més diversa, preval l’OE 5 Consolidació del model
productiu mitjançant l’impuls de sectors existents
i el suport a noves activitats especialment de més
valor afegit en el context del desenvolupament local, seguit de l’OE 8 Estructura territorial i xarxes
internes, i el 10 Transversalitat de la innovació.
Les línies estratègiques derivades de l’objectiu
són:
5.6. Suport ﬁnancer i atenció a les pimes
5.2. Solidesa de l’estructura empresarial, competitivitat, arrelament al territori

5.1. Equilibri mediambiental i territorial
5.3. Empreses d’alta generació d’ocupació

Dotació de serveis públics i equipaments, i LE 1.6
Adaptar al territori, necessitats concretes i capacitats enfront de falta d’oportunitats derivades de
la situació geogràﬁca.

5.4. Agricultura comercial sostenible
Les LE que perﬁlen entre objectiu prioritari són:
5.5. Potencial endogen d’ocupació en comerç local
i de proximitat

10.4 Ecosistema territorial, innovació i emprenedoria

5.7. Suport a empreses turístiques
10.2 Assessorament i innovació
De manera subsidiària altres objectius estratègics
presents, a través de les seues línies, són:
10.4. Ecosistema territorial, innovació i emprenedoria
10.6. Formació i qualiﬁcació
10.2. Assessorament i innovació
2.8. Participació del treballador en l’empresa (gestió, beneﬁcis i propietat). Principis de l’economia
social
8.4. Associacionisme territorial
L’objectiu prioritari 3 té un enfocament més homogeni; hi predomina clarament l’OE 8 sobre la
resta dels presents.

10.3 Promoció al desenvolupament i activitat econòmica
10.5 Transferència del coneixement
En la correlació entre els objectius prioritaris de
l’ATODL i els OE de l’Estratègia podem observar
que no hi ha una correlació fàcil d’accions, ni una
linealitat. A grans trets, els OE que enquadren el
document són:
OE 4: Millora de les qualiﬁcacions laborals i adequació sistema de formació a les necessitats territorials
OE 5: Consolidació del model productiu mitjançant
l’impuls de sectors existents i el suport a noves
activitats especialment de més valor afegit, context de desenvolupament local

Les LE enquadrades ací són:
OE 8: Estructura territorial i xarxes internes
8.3. Xarxes territorials tècniques per a crear plans
d’ocupació
8.1. Cooperació amb agents públics i privats
8.2. Plans de desenvolupament local i comarcal
Igual que en objectius anteriors hi ha esments, de
menor entitat, a LE d’altres OE. Hi destaquen:
LE 7.2. Comunicacions internes i externes
Sengles punts centrats en:
L’OE 10, concretament a la LE 10.2 i 10.3 Promoció
al desenvolupament i activitat econòmica
3.2 Suport a col·lectius en risc d’exclusió social i
3.3 Incentius inserció col·lectius desfavorits
L’objectiu prioritari 4 té una estructura més focalitzada i fa seues les premisses de l’OE 10, amb alguna xicoteta puntualització pertanyent a la LE 7.1

OE 10: Transversalitat de la innovació
Els aspectes així destacats, que pareixen obtindre’s de l’estructura, són els referents a la qualitat de les qualiﬁcacions professionals quant a la
correlació necessària entre l’oferta formativa i el
mercat laboral, el suport al teixit empresarial i les
pimes, el desenvolupament de sinergies i aliances
internes del territori i ﬁnalment la innovació i difusió del coneixement.
No obstant això, les al·lusions conceptuals a LE
especíﬁques són recurrents, i s’utilitzen per a matisar i/o enriquir camps d’intervenció més generals, en molts casos les referències se cenyeixen
moltes vegades els mateixos quatre OE assenyalats com a «principals», encara que les al·lusions
a uns altres són signiﬁcatives. Pel que fa al cas
queda patent l’OE 1 referent al suport a col·lectius en risc d’exclusió social i a la gent jove; l’OE
2 quant a l’economia social i la qualitat de l’ocupació; l’OE 3 amb el repetit esment a col·lectius
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vulnerables, i, ﬁnalment, l’OE 7 per la necessitat
de mitjans i infraestructures.

- Entitats de desenvolupament local i econòmic:

En les absències destaquen els aspectes que se
suposen no identiﬁcats en el moment de la signatura de l’ATODL. D’acord amb l’anàlisi de l’apartat
anterior sobre els ODS, crida molt l’atenció l’absència de qualsevol aspecte relacionat amb l’OE 6,
Transversalitat de gènere i Igualtat de condicions,
així com l’OE 9, Xarxes territorials externes, col·laboracions. Es pot suposar, pel que fa al cas, que
l’opció d’enfortir les sinergies i l’entramat associatiu intern preval sobre la projecció exterior. Atorgar una coherència i comunicació a l’entramat
laboral comarcal es perﬁla com una necessitat a
escometre.

- Administració local: tots els ajuntaments comar-

4.4. Els actors del territori
El discurs que indica un «excessiu individualisme
en el territori» que apareix en algunes entrevistes
i grups focals contrasta amb la relativa abundància d’iniciatives associacionistes i cooperativista
en el territori. Des d’un punt de vista econòmic,
el fenomen cooperatiu amera tot el territori, de
manera tradicional, lligat íntimament al sector vitivinícola, sense oblidar iniciatives interessants en
altres sectors;2 des d’un nivell social, la quantitat
d’associacions és molt signiﬁcativa, abasta molts
dels sectors d’interés comarcal que a grans trets
podem englobar en:

• Agricultura i ramaderia, ames de casa, benestar
social i salut, culturals, esportives, educació, empresaris i comerciants, festives gènere, jubilats i
ancianitat, religioses i confraries, de veïns i vinícoles i gastronòmiques.

• S’hi han d’afegir les entitats de desenvolupament
local, organismes de desenvolupament econòmic,
sindicats, administració local, centres de formació
i el tercer sector.
Una disparitat conceptual aparent que entre individualisme i destacat associacionisme s’ha d’interpretar com una «atomització» d’iniciatives, és
a dir, la quantitat no implica l’existència d’una xarxa o conductes de comunicació o canalització de
sinergies entre unes i altres.

MITV, grup d’acció local RURABLE.

cals.

- Sindicats: CCOO-PV Comarques d’interior, UGTPV València Sud i Interior, Fundació d’Agricultura i
Medi Ambient de la CV –FUVAMA–, Unió d’Agricultors i Ramaders del País Valencià, COAG CV.

- Associacions o seccions de gènere: associació de
dones del món rural «Sàlvia» i Associació valenciana de dones i famílies rurals –AVAMFAR.

- Sector vitivinícola: Consell Regulador de la DOP
Utiel-Requena, Grupo Coviñas, associació d’elaboradors de cava de Requena i FEREVIN, Fira del vi
de Requena.

- Cooperatives: Grupo Coviñas.
- Entitats d’enoturisme: Associació Ruta del vino
Utiel-Requena.

- Associacions d’empresaris (indústria, comerç):
associació de comerciants i artesans de Requena, associació d’indústria i comerç d’Utiel, associació d’hostaleria d’Utiel, associació d’elaboradors
d’embotit artesà i de qualitat de Requena, associació Utiel Gastronómica.
Moltes de les associacions participen d’altres
fòrums i marcs de participació com ara la mesa
sectorial que organitza el Consell Regulador DO
Utiel-Requena i les activitats del Pla de Dinamització i Governança Turística de la MITV. Espais de
trobada en els quals entren entitats que no es van
involucrar inicialment en l’Acord, però que han sigut objecte d’acostament degut a l’interés especial que tenen com a actors en matèria d’ocupació.
Els agents així abordats són:

- Empresaris del sector de l’hostaleria i el turisme:
Enoteca Pepe Blasco, La Besana, Almazera Oli-Oli,
Restaurante Genaro, Las Viñuelas i Casa rural La
Parra 1923.

- Cellers i microcellers: Pago de Tharsys , Sierra
Norte, 6° Elemento i Pasiego.

El ventall econòmic i social de la comarca va quedar inclòs en la signatura de l’ATODL, agrupant els
aspectes següents:

- Noves associacions: Ecolocampo (Camporrobles).

- Centres d’ensenyament tant de titularitat públi2 Per exemple, Eléctrica de Chera, societat cooperativa valenciana,
fundada en 1928 (https://electricadechera.wordpress.com).
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ca com privada (FP i FPO): l’Escola de Viticultura i

Etnologia de Requena, IES Número 1, IES Olenana,
Escola d’Hostaleria d’Utiel (IES Alameda), IES Alameda, IES Miguel Ballesteros, col·legi Santa Ana,
Casa Santa Teresa «Centro Histórico La Villa» (Requena), Centre formatiu municipal d’Utiel i acadèmia Hergablop.

- Tercer sector: Assemblea de la Creu Roja d’Utiel
i Càritas de Requena.

L’aproximació als diferents agents comarcals es
va fer de manera diversa i canviant davant de
l’evolució de la pandèmia per la COVID-19, el període de conﬁnament entre els dies 14 de març i 9
maig del 2020 i les cauteles sanitàries pel que fa
a reunions en dates posteriors. L’esquema inicial
de taules redones, fòrums i reunions per a la discussió de temes referents a l’estratègia va anar
adaptant-se a l’evolució sanitària, social i econòmica de la pandèmia.

- Associacions i entitats culturals: Centro de Estudios Requenenses, associació cultural Serratilla,
associació cultural Amigos de Venta del Moro, associació cultural de Chera, associació comarcal de
bandes de música «Tierra del Vino» i l’associació
Territorio Bobal.
L’espectre social i econòmic així abordat per a la
comarca d’Utiel-Requena és d’allò més ampli i
representatiu, tant per la quantitat d’entitats tractades, com per la representativitat de les entitats
representades. No obstant això, el present acostament va documentar tres mancances tradicionals
en el teixit associatiu comarcal:
1. Falta de teixit associatiu en certs sectors productius comarcals com ara la indústria de transformació agropecuària, construcció, tallers i serveis com
ara lampisteria, electricitat, magatzems, etc.
2. En el cas de les associacions que hi ha que pertanyen a un mateix sector o concepte, hi ha poc de
diàleg o sinergies entre elles i no hi ha casos d’intentar generar un interlocutor comú per al territori.
3. El dinamisme i funcionament intern de l’associació varia d’una entitat a altra, és molt irregular,
alterna agrupacions molt dinàmiques amb altres
molt circumscrites a una mínima activitat rutinària amb poca motivació per part dels associats.
No obstant això, les últimes iniciatives a la comarca, com per exemple les dutes a terme per la MITV
amb els projectes Adapt@+T19 i el Pla de Governança i Dinamització turística (amb l’estratègia
de participació pròpia i la duta a terme per al Pla
Museològic del nou museu de la DO), o pel Consell
Regulador de la DO Utiel-Requena, amb la mesa
sectorial, estan canviant profundament la dinàmica, oferint relacions institucionals, fòrums de
col·laboració i de discussió sobre punts d’interés
comuns al territori. En deﬁnitiva s’estableixen les
bases per a un futur pla de governança participativa comuna a tota la comarca.
4.4.1. Participació, entrevistes i enquestes

En primer lloc, l’equip tècnic d’Adapt@+T-MITV va
fer una sèrie de preses de contacte i fòrums amb
els instituts d’ensenyaments secundària i formació
professional i empreses per a sondejar, delimitar i
veure les necessitats generals d’ús de l’entramat
empresarial i l’oferta formativa que hi ha en el territori. Fruit de tot això va ser la campanya de comunicació «Tu Comarca Tu Futuro», a través de la qual
Adapt@+T-MITV i els centres d’ensenyament van
promocionar les titulacions de formació professional que hi ha i la correspondència real que tenen
amb l’oferta laboral mostrant les possibilitats per
a l’ús de la formació que hi ha. L’estratègia es va
incorporar als esmentats fòrums per l’interés que
suscitava per a incorporar-los als OE 2. (LE 2.4 Evitar sobrequaliﬁcació, infraqualiﬁcació i precarietat
laboral) i OE 4 (LE 4.1.1 Gestió coordinada FP sistema educatiu i FP per a l’ocupació, LE 4.2 Enfortir la
relació entre sistema educatiu i sector productiu).
El desenvolupament ràpid, i l’anquilosament econòmic consegüent, per la COVID-19, va comportar
un estat general d’incertesa per les perspectives
de futur de la xicoteta empresa comarcal, especialment el comerç, hostaleria i empreses especialitzades en el sector turístic. L’equip d’Adapt@+T
va generar un fòrum de trobada d’empresaris i actors pertanyents a institucions públiques comarcals vinculades al turisme a ﬁ de captar, analitzar
i oferir solucions a les inquietuds del sector empresarial comarcal. Les actuacions resultants van
ser múltiples, des de campanyes de conscienciació del consum en establiments de proximitat, accions per a reaﬁrmar la territorialitat i enfortiment
de la marca turística comarcal Tierra Bobal, ﬁns a
tasques de sensibilització i acostament ciutadà en
forma de concursos fotogràﬁcs en xarxes socials,
reﬂectit en les campanyes «(Re)descubre tu Comercio y Enoturismo», «#ConcursoTierraBobal» i
«El Turismo que queremos», de Grupo Prensa Ibérica. Un darrer aspecte en el qual destaquem les
més de 700.000 persones en el còmput global de
les accions.3
3 Dades proporcionades per l’àrea de comunicació del projecte
ADAPT@+T i Grupo Prensa Ibérica.
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Les entrevistes es van centrar en actors particulars amb presència i coneixements globals sobre
la comarca d’Utiel-Requena. Així l’aproximació es
va fer sobre el personal tècnic de la MITV, especialment les àrees de comunicació, entrenament
i prospecció d’empreses, participació, orientació i
capacitació per a l’ocupabilitat del projecte Adapt@+T-MITV, agents d’ocupació i desenvolupament
local i tècnics de serveis socials. L’objectiu va ser,
sobre la base d’elements puntuals del diagnòstic
i l’Estratègia, dur a terme canvis d’impressions i
obtindre dades i coneixements complementaris
que ajudaren a polir les dades existents sobre el
territori mitjançant les seues apreciacions o opinions professionals. Uns elements, de caràcter empàtic i subjectiu, que permeten plantejar opcions
que d’una altra manera podrien passar desapercebudes. S’hi ressalten els aspectes següents:

tius vulnerables i, per les característiques de les
alumnes i personal tècnic adscrit, la perspectiva
de gènere en l’entramat laboral i social comarcal.
L’acostament es va fer mitjançant una taula redona de debat tant amb les alumnes com amb l’equip
tècnic. Les dades obtingudes incideixen en temes
referents a la visió subjectiva del que és un taller
d’ocupació, la valoració social i acadèmica que té
(abans i després de l’experiència), perspectives de
futur, viabilitat laboral de les titulacions obtingudes (es formen en un nivell 2 i 3 d’una especialitat
de la branca agrària) i el paper i reconeixement
de la dona en el mercat laboral comarcal. Pel que
fa al cas, les conclusions generals obtingudes són
les següents:
- Evolució des de l’escepticisme cap a la valoració més positiva de què és un taller d’ocupació i la
qualitat dels ensenyaments rebuts.

- L’accessibilitat digital, des d’un doble vessant:
- Les consciència de l’augment de les possibilitats

• En les reunions mantingudes amb agents for- laborals gràcies a l’obtenció de capacitats i titumats i especialitzats, a través de plataformes
digitals, vam poder observar una qualitat de
la connectivitat dels usuaris molt desigual. La
qualitat del senyal no era l’adequada en molts
dels casos, fet que remarca la pervivència de
barreres de connectivitat per a dur a terme activitats especialitzades en línia.

• En els sectors socials més vulnerables persisteix una potent falta d’alfabetització digital,
més palesa durant la situació de la COVID-19 i
que aprofundeix en l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació en risc d’exclusió social.
- Invisibilitat de les iniciatives d’emprenedoria comarcals. A la comarca d’Utiel-Requena hi ha iniciatives d’emprenedoria, reeixides i innovadores,
que passen desapercebudes per al conjunt de la
societat comarcal. Si foren visibles, constituiria un
exemple per a la cultura emprenedora i un reconeixement per a les persones involucrades.
- La recurrent bretxa social de gènere en el panorama social comarcal, deguda al manteniment
de rols socials tradicionals, el canvi i la renovació
dels quals l’entorpeix la falta de renovació generacional en l’entramat econòmic general comarcal.
L’existència, en l’exercici 2019-2020, d’un programa d’ocupació i formació per a l’ocupació, promoguda per l’Ajuntament d’Utiel amb el suport de
LABORA, denominat taller d’ocupació «Jardines
de Utiel», constitueix un grup d’interés per a focalitzar els temes de FPO, formació d’adults, col·lec458

lacions especíﬁques. Es tracta d’un aspecte en el
qual s’ha de continuar incidint per a visualitzar
més bé l’ocupabilitat de les persones participants
en els tallers d’ocupació.
- La necessitat de continuar en la línia de superar
la masculinització del mercat laboral, diferències
marcades pels perﬁls professionals fets i les tasques executades en els mateixos llocs de treball.
Així mateix es va esmentar la baixa qualitat dels
llocs de treball referits a dones en la indústria de
transformació agroalimentària i la immensa diﬁcultat de compaginar les càrregues familiars (menors i persones majors dependents quasi sempre)
amb les expectatives laborals.
En relació amb això es va contactar amb tots els
agents vinculats amb la FP i la FPO a la comarca
per a completar un qüestionari sobre el tema que
reﬂectira aspectes sobre l’experiència, titulació,
expectatives i projecció de la FPO en el territori.
Cal assenyalar, ﬁnalment, la realització d’un grup
focal amb les entitats signants de l’ATODL. L’objecte principal de la primera presa de contacte va ser
la de perﬁlar i jerarquitzar els conceptes i línies
deﬁnits en l’ATODL en el 2017 i establir els camps
i deﬁnicions que ha d’incorporar el propòsit (missió, visió i valors) que guia la present Estratègia
(vegeu l’apartat 1).
4.5. El propòsit: un enfocament cohesionat
L’esquema que estableix l’ATODL, i la participació

posterior dels signants, té el reﬂex en el propòsit deﬁnit per a l’Estratègia Territorial d’Ocupació
(vegeu el capítol 1). L’organització, priorització i
conceptualització d’idees, objectius i eines esbossats en la missió, visió i valors permet establir una
jerarquia entre els OE, els LE corresponents i les
mesures i accions relacionades.
La missió estableix quatre conceptes base dels
que conceptualment partir per a establir eines de
solució:
1. Creació d’ocupació de qualitat
2. Foment de la iniciativa empresarial i les pimes
3. Personalitat cultural comarcal
4. Corresponsabilitat
A partir d’ací, la visió estableix un horitzó que perﬁla la volguda diversitat de l’entramat econòmic,
una identitat cultural forta que atorgue un valor
afegit a les activitats del territori com el marc ideal per al desenvolupament humà de la comarca
d’Utiel-Requena.
Els valors reforcen la voluntat de consecució de
la missió, i destaquen els aspectes següents:
- Unitat d’agents i actors, el compromís, la responsabilitat i la capacitat de generar conﬂuències.
- La innovació com un concepte per a l’adaptabilitat del territori a les circumstàncies, amb la previsió i l’emprenedoria –iniciativa– com a eines.
- La personalitat cultural, orgull de pertinença i arrelament com a base del valor afegit del territori.
- Accessibilitat per a les dones i la gent jove al
mercat laboral i als càrrecs de responsabilitat del
territori. Fi del biaix generacional i de gènere.

La unitat és un altre element recurrent en les consideracions del propòsit. A pesar de les accions
dutes a terme, continua encara cert pessimisme
quant a la falta de cohesió social i territorial. Per
això, en l’actualitat una de les línies d’acció principals de la MITV, a través d’Adapt@+T i el Pla de
Governança i Dinamització Turística, i del Consell
Regulador de la DO Utiel-Requena, és fomentar el
treball conjunt per part dels actors socials, a mitjà
i llarg termini, per un objectiu comú. La cooperació
entre els agents del territori és un dels punts clau
per a la millora de l’ocupació i el desenvolupament local comarcal. És necessari continuar amb
la línia de treball actual cap a la col·laboració, la
responsabilitat social i el compliment dels ODS de
l’horitzó 2030. Prova dels avanços són: el mateix
acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local de la MITV, el treball fet amb els
instituts de secundària de sensibilització de la formació professional, els fòrums davant la crisi de
la COVID-19 o l’incipient ens de governança turística participativa. En tots, la MITV, i especialment
l’equip d’Adapt @+T, juguen un paper crucial d’impuls, dinamització i acompanyament.
A partir de les consideracions fetes, els OE prioritaris són, fonamentalment, els que abasten l’ocupabilitat (OE 1), el suport al model productiu (OE
5) i l’enfortiment de l’estructura comarcal (OE 8).
Més concretament, les línies estratègiques que,
en major mesura, contribueixen a l’assoliment del
propòsit:
- LE 1.1. Inserció d’aturats
- LE 1.2. Foment de la cultura emprenedora i iniciatives emprenedores
- LE 5.2. Solidesa de l’estructura empresarial, competitivitat, arrelament al territori, vertebradora
- LE 5.6. Suport ﬁnancer i atenció a les pimes
- LE 5.7. Suport a les empreses turístiques

Un esment especial, per la recurrència entre els
agents comarcals, és el tema de la identitat cultural, la territorialitat. L’existència d’un sentiment
cultural reconeixible, reconegut i inclusiu genera atractiu sobre el territori. Un factor, plenament
subjectiu, que és determinant en alguns models de
recuperació demogràﬁca i econòmica d’alguns territoris (Accounts Commission for Scotland, 1998 i
HIE-SSPA, 2017) i constitueix un element determinant en l’actualitat per a superar traves, fomentar
la capacitat de superació i mantindre el ﬂux de mà
d’obra qualiﬁcada i la cultura de l’emprenedoria.

- LE 8.4. Associacionisme territorial
Així mateix, altres conceptes destacats els despleguen LE puntuals, encara que sense arribar a incidir globalment en els seus objectius estratègics
respectius. Pel que fa a formació i la relació que
té amb el mercat laboral, els aspectes més destacats se circumscriuen a les LE:
- 2.4 Evitar sobrequaliﬁcació, infraqualiﬁcació i
precarietat laboral
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- 4.1.1 Gestió coordinada de la FP sistema educa- lem de la cultura de l’emprenedoria, l’arrelament,
tiu i de la FP per a l’ocupació

- 4.2.4 Adaptar la formació a necessitats de mitjà
i llarg termini

la territorialitat, l’actitud per a l’ocupabilitat, l’assumpció del caràcter d’inversió en formació, cultura o sostenibilitat mediambiental més que com
una altra despesa.

Un element fonamental, sobretot en col·lectius
en risc d’exclusió, és l’existència d’un acompanyament i orientació que n’augmente l’autonomia d’ocupabilitat, mitjançant amb les empreses
i adaptant el currículum a les necessitats concretes de cada oferta: LE 3.1 Orientació i intermediació a treballadors i demandants. Un plantejament
semblant, però enfocat a l’emprenedoria, arreplega la LE 3.4 Apoderament: emprenedoria i autoocupació.

- Comunicació: campanyes de difusió de casos

Apartat fonamental és la perspectiva de gènere,
els elements més repetits se centren en l’englobat
en la LE 6.1 Fomentar igualtat de gèneres i la LE
6.2 Millorar la consideració de la dona en el mercat laboral.

- Incidència: abordatge sobre un àmbit laboral o

d’èxit i iniciatives que permeten donar notorietat
a elements concrets per a l’augment dels valors
positius del territori davant la societat. La major
part d’iniciatives d’interés per a la comarca passen desapercebudes, fet que genera una sensació
de falta d’activitat i atractiu en el territori.

- Formació: accions d’aprenentatge adaptades a
necessitats concretes.

grup de persones.
Les conseqüències volgudes es poden enfocar a:

- Visibilitat: la comarca necessita generar continFinalment, un punt recurrent en els contactes
amb els actors és el relacionat amb la LE 7.1 Dotació de serveis públics i equipaments.
4.6. Àmbits d’intervenció: les mesures. Conceptualització i enfocament

guts i notorietat sobre l’àmbit laboral i l’emprenedoria, la societat ha de ser conscient i percebre
l’emprenedoria i l’activitat econòmica del territori
on viuen, tindre la sensació de vitalitat i mobilitat
en l’àmbit econòmic comarcal.

- Capacitació: adquirir habilitats o recursos que
Les conclusions obtingudes a partir del diagnòstic territorial, mitjançant l’anàlisi i la participació,
permeten establir una jerarquització dels OE, i els
LE, sobre la base de la urgència i la prioritat (vegeu l’apartat 3.4). Un fonament amb el qual s’estableixen les mesures que desenvolupen les LE i, tot
i l’esquema en arbre i la gradual concreció de les
solucions a plantejar davant de necessitats concretes, és possible fer una anàlisi conjunta de les
decisions globals que demana la comarca d’Utiel-Requena en matèria d’ocupació.
L’enfocament donat per a les mesures és doble:
en primer lloc, planteja el tipus d’acció a desenvolupar, el concepte guia, en segon terme, la conseqüència volguda.
Per grups de mesures a fer, es poden diferenciar:

siguen susceptibles de ser utilitzats amb un objectiu concret.

- Impuls: enfortir i donar rellevància a iniciatives
que ho necessiten.

- Delimitació: esbossar i analitzar factors i condicions que expliquen les causes de certs elements com
a pas fonamental per a abordar-les des de l’arrel.
Una organització de les mesures que incideix
sobre aspectes genèrics detectats a la comarca
d’Utiel-Requena com són:

- la falta de visibilitat dels avantatges i iniciatives
que es presenten en el territori;

- el valor de la territorialitat, com a factor d’emprenedoria i atracció d’empreses;

- Divulgació: les que tracten de transmetre valors
(tangibles i/o intangibles), mètodes, enfocaments,
maneres d’actuar, relacionats amb els valors
econòmics i laborals de la comarca. A la comarca s’observa una necessitat apressant d’establir
cultures i idearis que calen en la psique social i
reforcen els aspectes sobre els quals incidir. Par460

- la necessitat de coneixements i aptituds adaptades a la realitat d’un entorn rural i territorial;

- centrar i concretar els aspectes a abordar perquè les accions incidisquen sobre les seues causes optimitzant el resultat esperat.

4.7. L’organigrama de les accions de l’Estratègia.
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.2.
1.2.1
1.2.1.1.
1.2.1.2.
2.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
3.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
4.
4.2.
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.1.1
4.2.2.1.2.

OE
LE
Mesura
Acció
Acció
Mesura
Acció
Acció
Acció
LE
Mesura
Acció
Acció
OE
LE
Mesura
Acció
Acció
Acció
OE
LE
Mesura
Acció
OE
LE
LE
Mesura
Acció
Acció

5. OE
5.2.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.7.
5.7.1.
5.7.1.1.
5.7.1.2.
5.7.2.
5.7.2.1.
5.7.2.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.2.
7.1.2.1.
8.
8.4.
8.4.1.
8.4.1.1.
8.4.1.2.
8.4.2.
8.4.2.1.

LE
Mesura
Acció
Acció
LE
Mesura
Acció
Acció
Mesura
Acció
Acció
OE
LE
Mesura
Acció
LE
Mesura
Acció
Acció
OE
LE
Mesura
Acció
Mesura
Acció
OE
LE
Mesura
Acció
Acció
Mesura
Acció

Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció laboral
Inserció de desocupats
Identiﬁcació dinàmica de perﬁls d’ocupació
Diagnòstic participatiu sobre els perﬁls professionals més demandats
Deﬁnir expectatives i/o necessitats dels demandants d’ocupació
Reforçar l’ocupabilitat
Guia i orientació cap a l’ocupabilitat
Formació en plataformes digitals i TIC per a l’ocupació
Intermediació demandant - empresa
Foment de la cultura emprenedora i iniciatives emprenedores
Educació per a l’emprenedoria
Identiﬁcació i visualització de referents d’emprenedoria
Emprenedoria experimental en IES
Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra
Evitar sobrequaliﬁcació, infraqualiﬁcació i precarietat laboral
Tu Comarca Tu Futuro: sinergies entre formació i ocupabilitat
Incentivar fòrums de comunicació entre els centres formatius i les empreses
Promoció de l’oferta formativa amb la implicació laboral comarcal
Seguiment i acompanyament per a superar la infraqualiﬁcació i emmotlar la sobrequaliﬁcació
Atenció a les persones. Inclusió dels col·lectius desfavorits
Apoderament: emprenedoria i autoocupació
Educació per a l’emprenedoria
Inserció de projectes experimentals d’emprenedoria en FPO
Millora de qualiﬁcacions laborals i adequació sistema de formació a les necessitats territorials
Enfortir la relació entre sistema educatiu i sector productiu
Augment d’accions formatives
Estabilitzar les iniciatives comarcals
Coordinar accions complementàries en els diversos centres docents comarcals
Donar suport a la continuïtat i estabilitat de la FPO
Consolidació del model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats, especialment de major valor afegit, en el context del desenvolupament local
Solidesa de l’estructura empresarial, competitivitat, arrelament al territori, vertebradora
Educació per a la territorialitat i l’arrelament
Campanya de sensibilització i coneixement de recursos comarcals
Sensibilització cap al consum de proximitat
Suport a empreses turístiques
Impuls d’iniciatives de formació en matèria turística
Establir acords amb centres formatius en matèries turístiques
Acompanyants turístics comarcals
El Pla de Governança i Dinamització Turística
Suport i notorietat a la marca turística «Tierra Bobal»
Creació d’un fòrum de diàleg sectorial comarcal
Transversalitat de gènere, igualtat de condicions
Fomentar la igualtat de gènere
Igualtat de gènere en l’entorn empresarial
Impulsar altes de titularitat compartida en explotacions agropecuàries
Millorar la consideració de la dona en el mercat laboral
Notorietat social
Difusió i promoció de casos d’èxit amb perspectiva de gènere
Visualitzar l’emprenedoria liderada per dones
Millora infraestructures, equipament i serveis públics
Dotació de serveis públics i equipaments
Espais socials per a l’ocupació
Bobal Hub
Comunicacions digitals
Promoure l’accessibilitat a internet de qualitat
Estructura territorial i xarxes internes
Associacionisme territorial
Impuls a l’associacionisme comarcal
Dinamitzar les associacions
Impulsar l’associacionisme en els sectors absents
Establir sinergies
Promoure la creació d’interlocutors comarcals
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4.8. Les accions

Objectius parcials:

Acció 1.1.1.1. Diagnòstic participatiu sobre perﬁls professionals més demandats

- Delimitar, de manera dinàmica, les aspiracions

Acció dirigida a dur a terme i actualitzar de manera continuada una llista de variables amb les
necessitats immediates, en matèria laboral, de les
empreses. La inﬂuència sobre el territori és general, ja que les trobades i entrevistes es fan sobre
tota la comarca obtenint conclusions globals al
territori.

- Delimitar les fortaleses i debilitats de la comarca

Objectius parcials:
- Establir, de manera dinàmica, els perﬁls professionals amb més projecció per a l’ocupació.
- Delimitar les ofertes d’ocupació, qualitativa i
quantitativa, on es produeixen.
Agents implicats:
La iniciativa d’execució serà a càrrec de LABORA
i la MITV. Les beneﬁciaris són les empreses comarcals, de manera individual o a través de les
associacions.

sobre el territori dels demandants d’ocupació.

tal com les aprecien els ciutadans per a poder incidir i perﬁlar més bé les accions de cara al futur.
Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de LABORA i la MITV i els beneﬁciaris són
els estudiants de formació professional i de formació professional per a l’ocupació, demandants
d’ocupació i persona interessades; altres agents
implicats són els AODL, el centre territorials de
LABORA i els centres de formació professional i
de formació professional per a l’ocupació.
Prioritat: alta.
Organigrama temporal: possibilitats d’inici a curt
termini, però que requereix una continuïtat, periodicitat, per a la revisió contínua i adequació a les
accions vinculades.
Els indicadors per al control de l’abast de l’acció
són:

Prioritat: alta.

- nombre de persones visitades

Organigrama temporal: acció executable a curt
termini, però que requereix una continuïtat, periodicitat, per a la revisió contínua i adequació a les
accions vinculades.

- nombre d’associacions ciutadanes visitades

Els indicadors són:

Acció 1.1.2.1. Guia i orientació cap a l’ocupabilitat

- nombre d’elements diagnosticats que delimiten
factors d’atractiu sobre el mercat laboral comarcal

- nombre d’empreses visitades
- nombre d’associacions empresarials visitades
- nombre de perﬁls professionals demandats delimitats: un mínim de cinc
Acció 1.1.1.2. Deﬁnir expectatives i/o necessitats dels demandants d’ocupació
Acció dirigida a fer i actualitzar de manera continuada un esbós dels elements, motivacions i
expectatives que recullen les necessitats immediates, en matèria laboral, dels demandants d’ocupació. La inﬂuència sobre el territori és general, ja
que les trobades i entrevistes es faran sobre tota
la comarca obtenint conclusions globals al territori.
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L’objectiu és impulsar la inserció laboral del demandant a través del seguiment continu i global
sobre les els passos que faça per a la seua ocupabilitat: proposar ofertes de treball, complementàries i adequades al perﬁl, acompanyament per a
adaptar el currículum a cada oferta, preparar l’entrevista, avaluar el resultat de l’oferta, etc. La participació i interacció del sol·licitant és fonamental.
Objectius parcials:

- El sol·licitant ha de prendre consciència de les
capacitats i potencialitats que té per al món laboral comarcal.

- Fer un seguiment de com interactua el sol·licitant amb el mercat laboral per a reforçar actituds
i detectar amenaces.

Acció global per a tot el territori feta mitjançant
l’acostament a cadascun dels municipis en els espais que cada ajuntament hi habilite.

- Abordar de manera personalitzada, per usuaris,

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de LABORA i la MITV; els receptors seran
els demandants d’ocupació.

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV amb la col·laboració de LABORA
i els centres formatius comarcals; els beneﬁciaris
són tots els demandants d’ocupació que ho sol·liciten.

Prioritat: alta.
Organigrama temporal: acció realitzable a curt
termini amb un caràcter periòdic; la continuïtat de
l’acció és fonamental.
Els indicadors per al control de l’abast de l’acció
són:

el problema de la desconnexió entre el mercat laboral i la formació dels beneﬁciaris.

Prioritat: alta.
Organigrama temporal: acció executable a curt
termini amb un caràcter periòdic les conseqüències del qual són mesurables a mitjà i llarg termini; la constància i duració en el temps són clau per
a l’èxit de l’acció.

- nombre de demandants acompanyats
Els indicadors són:

- nombre de demandants presentats a ofertes especíﬁques

- nombre d’usuaris atesos

- nombre d’ofertes cobertes

- nombre d’accions formatives fetes

Acció 1.1.2.2. Formació en plataformes digitals i
TIC per a l’ocupació

Acció 1.1.2.3. Servei d’intermediació demandant
- empresa

Iniciativa enfocada a solucionar el problema de la
poca preparació en entorns digitals en un destacat col·lectiu de demandants d’ocupació. Es tracta
d’accions formatives, complementàries a les que
ja tinga l’usuari, dirigides a obtindre aptituds en
plataformes digitals d’ocupació, gestió de perﬁls
i comptes de correu electrònic, realització de cartes o audiovisual de presentació, coneixements
d’entorns i disseny de currículum, accés a plataformes per a borses de treball d’empreses o disseny d’enfocaments per a l’ocupabilitat a través
de xarxes socials.

Acció enfocada a l’acompanyament per part d’un
tècnic d’ocupació de l’evolució d’una oferta d’ocupació, des que es genera i l’empresa sol·licita suport per a la cerca de candidats, la inclusió en el
portal de LABORA, ﬁns que és satisfeta. La intermediació inclou el coneixement de l’espectre general dels demandants d’ocupació de la comarca,
els perﬁls laborals i les possibilitats de satisfer les
necessitats de les empreses. També el contacte
amb el demandant, que així ho sol·licite, i l’acostament amb l’empresa.

L’acció tindrà un caràcter general i global sobre
tot el territori comarcal en fer-se aproximacions
tècniques per municipi i centrar-se en els col·lectius que desconeguen les possibilitats d’ocupabilitat que ofereix l’entorn digital.

La inﬂuència buscada sobre el territori és general,
ja que afecta totes les empreses que puguen usar
un servei gratuït de cerca de candidats.
Objectius parcials:

- Ajudar les empreses a trobar els perﬁls professiObjectius parcials:

onals i humans esperats.

- Redirigir els demandants d’ocupació cap a les - Augmentar
accions formatives a la comarca que els siguen
interessants.

l’ocupabilitat

dels

demandants

d’ocupació.

- Agilitar el contacte entre empreses i deman- Dotar d’agilitat, adaptant-la a la realitat de cada
moment, els llits d’informació sobre l’oferta formativa i la realitat laboral comarcal.

dants.
Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV i LABORA; els beneﬁciaris són
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tant les empreses com els demandants d’ocupació.

- nombre de mitjans de comunicació inclosos

Prioritat: alta.

Acció 1.2.1.2. Emprenedoria experimental en
IES

Organigrama temporal: iniciativa aplicable a curt
termini de manera periòdica i continuada en el
temps.
Els indicadors són:

- nombre d’empreses sol·licitants de suport
- nombre de demandants d’ocupació convocats

Iniciativa enfocada a crear i desenvolupar projectes acadèmics d’emprenedoria a ﬁ que els alumnes interioritzen i es familiaritzen amb les actituds emprenedores. L’objecte i tema de l’activitat
depén de l’àrea docent en la qual es duga a terme.
La ﬁnalitat és que la joventut assumisca l’actitud
emprenedora durant el desenvolupament acadèmic i la vincule amb el currículum formatiu en el
qual es troba immersa.

- nombre de llocs de treball així coberts
Acció 1.2.1.1. Identiﬁcació i visualització de referents d’emprenedoria
La visualització dels aspectes positius i excellents de les activitats d’emprenedoria per part
de la societat és fonamental perquè s’assumisca,
considerada com una opció i reproduïda. La present acció dona notorietat als emprenedors, com
a gestors i líders, mitjançant campanyes de comunicació a través de les xarxes socials o mitjans de
comunicació convencionals.
La inﬂuència buscada sobre el territori és general
i global per a tots els sectors econòmics.

La inﬂuència buscada sobre el territori és general
en afectar el col·lectiu de joves escolaritzats en
IES, encara que les iniciatives només s’implementaran en els espais dels centres formatius.
Objectius parcials:

- Sensibilitzar la gent jove cap a l’emprenedoria
- Desenvolupar i adquirir formació pràctica sobre
aptituds emprenedores
Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV, els instituts de secundària i els
centres de formació professional; els beneﬁciaris
són els alumnes dels dits centres.

Objectius parcials:
Prioritat: mitjana-alta.

- Atorgar rellevància social a l’emprenedor.
- Ressaltar els aspectes positius de l’emprenedoria donant-li atractiu com a opció personal.
Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV amb l’aliança de les associacions empresarials comarcals; el beneﬁciari és el
conjunt social comarcal.

Organigrama temporal: acció a implementar a
mitjà termini de manera estacional, adaptada al
ritme del curs acadèmic.
Els indicadors són:

- nombre de centres captats
- nombre de projectes d’emprenedoria experi-

Prioritat: alta.

mentals fets en centres educatius

Organigrama temporal: iniciativa a curt termini
a fer de manera periòdica; la constància i la continuïtat són essencials perquè el missatge en la
societat siga notori i l’interioritze.

- nombre d’alumnes involucrats

Els indicadors són:

Establir vincles i diàleg entre l’àmbit de la formació i l’empresa és fonamental per a agilitar i donar
coherència a les possibilitats de formació i les necessitats empresarials del territori. És una iniciativa que tracta d’establir canals de comunicació,
fòrums, reunions físiques i/o en línia, trobades,

- nombre d’iniciatives emprenedores difoses
- nombre de campanyes fetes
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Acció 2.4.2.1. Incentivar fòrums de comunicació
entre els centres formatius i les empreses

etc., entre els centres amb oferta formativa en el
territori i els empresaris o les associacions empresarials relacionades.
Objectius parcials:

Agents implicats:
La iniciativa és a càrrec de la MITV, els centres
docents i les associacions d’empresaris. Els beneﬁciaris són els estudiants d’ESO que encara no
tenen deﬁnit l’horitzó formatiu.

- Donar agilitat entre les demandes laborals.
Prioritat: alta.

- Delimitar les necessitats de les empreses en
matèria de formació.

- Establir les possibilitats dels centres.
Agents implicats: la iniciativa serà a càrrec de la
MITV i els beneﬁciaris són els centres de FP i FPO
i les empreses i/o associacions empresarials.

Organigrama temporal: acció estacional, adaptada al curs acadèmic, amb possibilitats de començar a curt termini, però necessitada d’estabilitat
perquè el missatge l’interioritze la població i l’assumisca.
Els indicadors són:

Prioritat: alta.

- nombre d’accions de comunicació fetes

Organigrama temporal: acció a començar a curt
termini de manera contínua i periòdica, per a assegurar la ﬂuïdesa del diàleg i la revisió i adequació de les accions vinculades.

- repercussió mediàtica computable (visites en

Els indicadors són:

- nombre de centres formatius captats
- nombre d’associacions i/o empreses captades
- nombre de reunions fetes
Acció 2.4.2.2. Promoció de l’oferta formativa
amb la implicació laboral comarcal

xarxes socials)
Acció 2.4.3.2. Seguiment i acompanyament per
a superar la infraqualiﬁcació i emmotlar la sobrequaliﬁcació
Acció dirigida a confrontar el repte d’adaptar el
nivell de qualiﬁcacions dels demandants d’ocupació de la comarca a les necessitats laborals del
territori des de l’orientació i l’acompanyament.
Després de fer entrevistes i canvis d’impressions
entre un tècnic i la persona interessada es proposarà un itinerari, principalment formatiu, que
complemente, redirigisca o enfortisca les potencialitats de cada usuari per a la seua ocupabilitat,
segons les vetes econòmiques i les possibilitats
laborals de la comarca.

Iniciativa dirigida a dur a terme accions de difusió
i comunicació sobre les possibilitats formatives
comarcals i la implicació que té sobre l’oferta laboral existent. L’acció es canalitzaria a través de
les xarxes socials, mitjans de comunicació tradicionals i acostaments (fòrums, xarrades) en centres formatius, principalment IES. La iniciativa va
començar en el 2019, acompanyada del projecte
experimental Adapt@+T19, amb la denominació
«Tu Comarca Tu Futuro».

- Redirigir els demandants d’ocupació cap a les

Objectius parcials:

accions formatives a la comarca que els interessen.

L’acció té un caràcter general i global sobre tot el
territori comarcal en fer-se aproximacions tècniques per municipi i acollir tot l’entramat social.
Objectius parcials:

- Difondre les possibilitats formatives en FP i FPO - Dotar d’agilitat, adaptant-la a la realitat de cada
de la comarca.

moment, els llits d’informació sobre l’oferta formativa i la realitat laboral comarcal.

- Donar visibilitat a l’ocupabilitat de la formació en
el territori.

- Abordar de manera personalitzada, per usuaris,
el problema de la desconnexió entre el mercat la-

- Retindre la joventut en el territori fent que veja boral i la formació dels beneﬁciaris.
les possibilitats que hi ha.
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Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV amb la col·laboració de LABORA
i els centres formatius comarcals. Els beneﬁciaris
són tots els demandants d’ocupació que ho sol·liciten.
Prioritat: alta.

i l’execució als diferents centres i mòduls formatius; els beneﬁciaris són els alumnes que reben
FPO.
Prioritat: alta. La inserció laboral, relacionada
amb els estudis rebuts, dels alumnes formats en
FPO és baixa.

Organigrama temporal: acció executable a curt
termini amb un caràcter periòdic, les conseqüències de la qual són mesurables a mitjà i llarg termini; la constància i duració en el temps són clau
per a l’èxit de l’acció.

- nombre de centres formatius vinculats

Els indicadors són:

- nombre d’accions formatives vinculades

- nombre d’usuaris atesos

- nombre d’iniciatives econòmiques sorgides des-

Organigrama temporal:
Els indicadors són:

prés de cada experiència

- nombre d’itineraris formatius proposats
- nombre d’itineraris formatius complits
Acció 3.4.1.2. Inserció de projectes experimentals d’emprenedoria en FPO
Les accions formatives de FPO constitueixen una
de les bases d’inserció laboral, per a una gran varietat de perﬁls socials, a la comarca d’Utiel-Requena. Iniciativa que tracta de motivar les administracions públiques i els equips docents de la
FPO, per a inserir en el currículum formatiu de
cada any projectes experimentals d’emprenedoria. Un grup cohesionat gràcies a l’estudi i la realització de pràctiques grupals és més susceptible
d’iniciar una activitat d’eixe tipus que puga projectar-se més enllà del terme de l’acció formativa.
L’afecció de la iniciativa sobre el territori és parcial
tenint en compte el nombre limitat de poblacions
amb possibilitats d’impartir FPO i la procedència
dels alumnes (que sol estar circumscrita a Utiel i
Requena).
Objectius parcials:

Acció 4.2.2.1.1. Convalidar accions complementàries en els diversos centres comarcals
La formació professional i la formació professional per a l’ocupació funcionen de manera independent, i paral·lela, en cada centre formatiu. Tot i que
no n’hi ha molts centres a la comarca la quantitat
de titulacions (amb línies de formació continuada
o no) és nombrosa. No obstant això, hi ha casos de
duplicitats i potencialitats quant a la complementació de línies formatives diferents.
L’acció té com a objecte contactar amb els agents
promotors i executius de línies formatives a la
comarca i coordinar-ho per a establir un mapa
comarcal coherent que permeta que hi haja una
xarxa formativa complementària i cohesionada,
evitant duplicitats, amortitzant esforços i permetent ﬂuxos intercomarcals d’estudiants que enriquisquen els currículums i la identitat formativa
comarcal.
La inﬂuència és general sobre el territori, encara
que els centres de FP i FPO estan circumscrits a
les localitats de Requena i Utiel.

- Adaptar les iniciatives formatives de FPO a les Objectius parcials:
necessitats laborals comarcals.

- Incentivar la mobilitat d’estudiants dins de la co- Visualitzar el vessant laboral de la FPO.

marca i entre els dos nuclis de població principals,
Requena i Utiel.

- Incentivar iniciatives emprenedores des dels
mòduls formatius de FPO.

- Ampliar la complementarietat formativa entre
els estudis de FP i FPO.

Agents implicats: la iniciativa serà a càrrec de la
MITV, LABORA i els ajuntament de Requena i Utiel
(els únics amb espais per a la FPO homologats)
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- Evitar duplicitats.

Agents implicats: la iniciativa serà a càrrec de la
MITV i els ajuntaments de Requena i d’Utiel. La
capacitat executòria és dels titulars dels centres
existents, els ajuntaments esmentats, la Diputació
de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport. Els beneﬁciaris són tots els estudiants de
FP i FPO del territori.

recursos, LABORA; els beneﬁciaris són tots els
potencials usuaris de formació professional per a
l’ocupació.

Prioritat: mitjana.

Els indicadors són:

Organigrama temporal: acció de conscienciació i
pressió administrativa que es pot fer a mitjà i llarg
termini.

- nombre de projectes incoats, a l’any, per a FPO

Prioritat: alta.
Organigrama temporal: acció contínua

- nombre d’accions de FPO assolides pels diferents ajuntaments

Els indicadors són:

- nombre d’alumnes a l’any beneﬁciaris de FPO
- nombre d’entitats implicades captades
Acció 5.2.2.1. Campanya de sensibilització i co-

- nombre d’accions formatives complementàries neixement recursos comarcals
proposades
Campanya de comunicació feta a través de les

- nombre de línies formatives duplicades replan- xarxes socials, programes en mitjans de comunitejades
Acció 4.2.2.1.2. Donar suport a la continuïtat i
estabilitat de la FPO
Les opcions que hi ha de FPO a la comarca són
múltiples. La iniciativa es basa a generar projectes i suports de cara a les entitats públiques promotores per a consolidar l’oferta i les instal·lacions que hi ha i donar-los continuïtat en el temps.

cació tradicionals i xarrades divulgatives en centres d’ensenyament per a la difusió i notorietat
dels recursos i vetes econòmiques comarcals.
La inﬂuència buscada sobre el territori és global,
de caràcter general i multisectorial. La campanya
s’estructurarà en fases o apartats entorn dels diferents sectors econòmics comarcals.
Objectius parcials:

La inﬂuència sobre el territori se circumscriu als
municipis de Requena i Utiel, els únics en el 2020,
amb centres habilitats amb especialitats formatives homologades.

- Augmentar el valor afegit del territori.

Objectius parcials:

- Incidir sobre la territorialitat, com a sentiment

- Donar continuïtat a l’oferta de FPO a la comarca.

d’inclinació i com a pol d’atracció d’iniciatives foranes.

- Visualitzar les possibilitats de mercat de la comarca.

- Planiﬁcar a mitjà i llarg termini impartir, de ma- Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
nera escalonada, les titulacions homologades que
hi ha.

- Homologar noves titulacions en concordança

càrrec de la MITV amb la col·laboració de les associacions d’empresaris i el Pla de Dinamització i
Governança Turística; el beneﬁciari és la societat
en general, receptora de la campanya.

amb les necessitats d’ocupació comarcal.

- Promoure projectes innovadors per a optar a la
concessió de subvencions executòries de FPO, inserides o no en el sistema SEPE.
Agents implicats: la iniciativa serà a càrrec de la
MITV, els ajuntaments de Requena i Utiel, a ﬁ de
sensibilitzar el principal ens públic proveïdor de

Prioritat: alta; la inclinació i el factor de territorialitat són baixos a la comarca.
Organigrama temporal: acció realitzable a curt
termini, estacional, fent-la coincidir amb el curs
escolar, i de caràcter continuat. La constància i
presència del missatge és fonamental per a assegurar-ne l’impacte i la interiorització.
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Els indicadors són:

- nombre d’accions de difusió empreses

rístic Interior de la Generalitat Valenciana) per a
fer itineraris curriculars amb enfocament i adaptats al desenvolupament d’activitats professionals
vinculades als serveis turístics comarcals.

- nombre d’activitats econòmiques afectades
- nombre de mitjans contactats
Acció 5.2.2.2. Sensibilització cap al consum de
proximitat

Inﬂuència sectorial limitada al sector turístic i a
l’àmbit formatiu.
Objectius parcials:

- Estretir vincles entre els actors i centres formaAcció d’entrenament enfocada per a incentivar el
consum de béns i serveis locals per part de les
empreses. La iniciativa es desenvolupa entorn de
campanyes de comunicació i accions d’entrenament sensibilitzant sobre la importància d’enfortir la xarxa d’interdependència de les empreses
comarcals.

tius en matèria turística.

- Atraure professionals joves al territori.
- Incentivar l’accés a formació vinculada en el sector turístic.

- Constatar les carències que hi ha a la comarca i

Agents implicats: la iniciativa d’incentivar els
acords serà a càrrec de la MITV, l’ATODL i el Pla
de Governança i Dinamització Turística; els beneﬁciaris són els joves i alumnes interessats a formar-se en els camps exposats i els treballadors
en actiu que vulguen actualitzar o completar els
seus coneixements. En dates pròximes es té plantejat establir un CdT Interior a Requena.4

fer-les visibles com a potencials vetes de desenvolupament.

Prioritat: alta.

Objectius parcials:

- Enfortir l’entramat empresarial comarcal a través d’impulsar la interdependència de béns i serveis.

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV amb la col·laboració de les associacions d’empresaris comarcals; els beneﬁciaris
són les empreses del sector que és potencialment
més procliu al consum de proximitat.

Organigrama temporal:

Prioritat: mitjana; necessitat important, però no
apressant per al desenvolupament empresarial
comarcal.

- increment d’alumnes comarcals respecte de

Els indicadors són:

- nombre d’acords fets amb centres docents
l’exercici anterior
Acció 5.7.1.2. Acompanyants turístics comarcals

Organigrama temporal: acció executable a curt i
mitjà termini, de manera periòdica.
Els indicadors són:

- nombre d’accions d’entrenament fetes
- nombre d’empreses contactades
Acció 5.7.1.1. Mantindre i incentivar acords amb
centres formatius en matèries turístiques

Acció formativa dirigida a capacitar persones en
el coneixement dels recursos turístics comarcals i
la generació i canalització de ﬂuxos turístics integradors de la comarca. Es tracta d’una demanda
concreta i especíﬁca del territori i intenta aconseguir incorporar les persones al mercat de treball,
ja siga per compte propi o per compte d’altri.
Objectius parcials:

- Formar, preparar i activar la població.
Iniciativa dirigida a potenciar els vincles de collaboració entre les entitats signants de l’ATODL i
centres de formació en matèria turística (escola d’hostaleria de l’IES La Alameda d’Utiel o el ja
existent amb el Centre de Desenvolupament Tu468

- Dinamitzar el sector enoturístic a la comarca.
4 www.cdt.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/home/
noticia/noticia_1536075533000.html

- Augmentar les opcions de (auto)ocupació en el càrrec de la MITV i els signants de l’ATODL; els beterritori.

neﬁciaris seran les entitats participants del PDGT.

La inﬂuència sobre el territori serà de caràcter
global, encara que circumscrita al sector ecoturístic; engloba el turisme d’aventura i el cultural.

Prioritat: mitjana; PDGT en el segon any, 2020,
d’execució i desenvolupament dels mecanismes
de governança.

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV i els destinataris ﬁnals són els
demandants d’ocupació i emprenedors.

Organigrama temporal: acció a implementar a
curt termini i a desenvolupar de manera constant
i continuada en el temps.

Prioritat: alta; és una iniciativa que permetrà una
acció global comarcal sobre el fenomen turístic.

Els indicadors són:

- nombre d’accions de promoció del PDGT amb el
suport dels integrants de l’ATODL

Organigrama temporal: formació realitzable a
curt termini, però els efectes sobre l’ocupació i el
turisme es faran notar a mitjà termini.

- nombre d’entitats implicades directament

Els indicadors són:

- nombre de campanyes compartides i coparticipades

- nombre de demandants atesos, per col·lectius de
pertinença: dones, homes, joves, parats de llarga
duració...

Acció 5.7.2.2. Creació d’un fòrum de diàleg sectorial comarcal

- nombre de participants derivats a accions for- Una altra acció d’involucració en el PGDT comarmatives

- nombre d’empreses participants en el disseny,
l’elaboració i la supervisió de l’activitat formativa
Acció 5.7.2.1. Suport a la marca turística «Tierra
Bobal» i notorietat
La MITV impulsa el Pla de Dinamització i Governança Turística (PDGT) comarcal amb desenvolupament entre el 2019 i el 2022. Una iniciativa que
vincula l’Estratègia territorial amb el PDGT durant
el desenvolupament i quan passe a funcionar de
manera autònoma, mitjançant l’assumpció i incorporació de la marca de destinació «Tierra Bobal»
a les accions de l’ATODL, promovent-la i donant-la
a conéixer a través dels seus integrants.

cal. La governança turística implica l’existència
d’associacions i fòrums especíﬁcs sobre el tema
per la qual cosa l’estratègia territorial veu necessari enfortir trobades d’entitats, associacions
i empreses turístiques dins del marc de l’ATODL.
Acció general, global i multisectorial que abasta
tot el territori.
Objectius parcials:

- Enfortir la interlocució dins de l’ATODL.
- Establir xarxes de treball amb altres sectors
econòmics i socials comarcals.

- Reforçar els llaços entre la governança turística
i l’ATODL.

Acció general, global i multisectorial que abasta
tot el territori.
Objectius parcials:

Agents implicats: la iniciativa de l’acció serà a
càrrec de la MITV; els beneﬁciaris seran les entitats participants de l’ATODL i del PDGT.

- Afermar la identitat comarcal. Incidir en la terri- Prioritat: alta; el PDGT està en el segon any, 2020,
torialitat.

- Generar un ideari-guia, uniﬁcador per a la comarca que reforce el producte comarcal i hi atorgue un valor afegit.
Agents implicats: la iniciativa de l’acció serà a

d’execució i conﬁguració dels mecanismes de governança raó per la qual és el moment d’establir
sinergies.
Organigrama temporal: acció a implementar a
curt termini i de manera puntual durant la maduració del PDGT.
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Els indicadors són:

- nombre de dones contactades

- nombre d’entitats coparticipants en el PDGT i Acció 6.2.1.1. Difusió i promoció de casos d’èxit
l’ATODL

amb perspectiva de gènere

- nombre de trobades fetes

La capacitat de gestió i lideratge per part de la
dona s’ha de visualitzar i assumir d’igual manera
per a altres col·lectius. La iniciativa pretén atorgar
visibilitat i notorietat a la dona com a part d’equips
que han aconseguit rellevància d’algun tipus en
les seues iniciatives econòmiques i/o empresarials. Les eines seleccionades són les següents:

Acció 6.1.2.1. Impulsar altes de titularitat compartida en explotacions agropecuàries
Acció dirigida a promoure, mitjançant publicitat,
coaching i taules redones, l’aplicació de la Llei
35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, per a així facilitar
la incorporació de la dona al panorama vitivinícola
comarcal mitjançant l’aplicació de la titularitat de
l’explotació.

- campanyes de publicitat i comunicació especíﬁques a través de les xarxes socials o mitjans de
comunicació convencionals

- trobades i taules redones per a compartir experiLa inﬂuència sobre el territori és generalitzada,
ja que es tracta d’un sector fortament masculinitzat i amb una presència potent a la comarca.
Així mateix, la incidència potencial és àmplia i té
conseqüències interessants en el fenomen cooperativista comarcal.

ències de manera exempliﬁcadora amb col·lectius
deﬁnits (joves, emprenedors, etc.)
La inﬂuència buscada sobre el territori és general
i global per a tots els sectors econòmics.
Objectius parcials:

Objectius parcials:

- Donar a conéixer accions econòmiques exempli- L’administració correspon a tots dos titulars con-

ﬁcadores amb perspectiva de gènere.

juntament.

- Associar els conceptes d’equip, èxit i perspectiva
- La representació de la titularitat compartida és

de gènere i donar-los publicitat.

solidària.

- La responsabilitat és directa, personal, solidària i
il·limitada de les dos persones titulars.

- Accés de la dona a les cooperatives agràries comarcals.
Agents implicats: la iniciativa serà a càrrec de la
MITV i les seccions de gènere dels sindicats presents
(Sàlvia i AVAMFAR), i les beneﬁciàries seran totes les
dones vinculades directament o a través de llaços
familiars amb explotacions agropecuàries.
Prioritat: alta.
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Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV amb l’aliança de les associacions i seccions de gènere dels sindicats presents
(Sàlvia i AVAMFAR); les beneﬁciàries seran totes
les accions rellevants, de l’una o l’altra manera,
que afecten el territori, amb l’accent cap a la innovació.
Prioritat: alta.
Organigrama temporal: acció a iniciar a curt termini amb periodicitat a llarg del temps. La constància i la continuïtat són essencials perquè el
missatge i que la societat l’interioritze siguen notoris.

Organigrama temporal: acció de ràpida escomesa i implementació a curt termini.

Els indicadors són:

Els indicadors són:

- nombre de dones implicades en projectes d’èxit

- nombre de titularitats compartides incoades

- nombre de campanyes fetes

- nombre d’accions de comunicació fetes

- nombre de mitjans de comunicació inclosos

- nombre de taules redones fetes
- nombre d’assistents a taules redones
Acció 6.2.1.2. Visualitzar l’emprenedoria liderada per dones
La consideració de la presència de la dona en l’àmbit econòmic comarcal per a fer visible el paper
emprenedor i dinamitzador que té. És una acció
que dona notorietat a la dona com a emprenedora,
gestora i líder, en iniciatives presents o passades,
mitjançant campanyes de publicitat i comunicació
especíﬁques a través de les xarxes socials o mitjans de comunicació convencionals. La inﬂuència
buscada sobre el territori és general i global per a
tots els sectors econòmics.

quen punts de trobada entre demandants, tècnics
d’ocupació i les empreses que ho demanen. Així
mateix es busquen espais de conﬂuència per a
emprenedors i autònoms. La inﬂuència sobre el
territori serà de caràcter global, ja que tots els nuclis de població tenen locals hàbils per a l’objectiu
i les repercussions.
Objectius parcials:

- Recuperar espais municipals i dinamitzar comunitats.

- Donar suport a la visualització d’espais municipals per a l’ocupació i l’autoocupació.

- Generar espais de microvivers d’empreses i cotreball.

Objectius parcials:

- Visualitzar la incorporació de la dona a l’empre- Que la dona siga considerada, de manera gene- nedoria.
ral, com un factor dinàmic dins de la societat comarcal.

- Motivar el teletreball.

- Equiparar el paper que té com a emprenedora i - Impulsar la territorialitat i el (re)equilibri territolíder al mateix nivell que altres col·lectius.

rial.

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV amb l’aliança de les associacions i seccions de gènere dels sindicats presents
(Sàlvia i AVAMFAR); les beneﬁciàries seran totes
les iniciatives emprenedores al territori, amb una
atenció especial a les innovadores o les que tinguen una rellevància social i/o sectorial especial.

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV com a òrgan assessor i els consistoris municipals com a impulsors de la iniciativa i propietaris dels futurs espais laborals; els
destinataris ﬁnals seran els demandants d’ocupació proactius i els emprenedors.
Prioritat: ´mitjana.

Prioritat: alta.
Organigrama temporal: iniciativa a curt termini a
fer de manera periòdica. La constància i la continuïtat són essencials perquè el missatge i la interiorització en la societat siguen notoris.

Organigrama temporal: acció a implantar a curt i
mitjà termini mitjançant l’assessorament i adaptació dels espais.
Els indicadors per al control de l’abast de l’acció
són:

Els indicadors són:

- nombre de reunions i entrevistes amb agents
- nombre d’iniciatives emprenedores difoses

implicats en el territori

- nombre de campanyes fetes

- nombre de processos d’acompanyaments a
ajuntaments

- nombre de mitjans de comunicació inclosos
- nombre de sessions i accions de suport tècnic
Acció 7.1.1.1. Bobal Hub

- nombre d’activitats informatives
Iniciativa que tracta de generar llocs per a l’ocupació i l’emprenedoria a partir de locals municipals obsolets com són els telecentres. Llocs amb
connectivitat digital assegurada que constituïs-

Acció 7.1.2.1. Promoure l’accessibilitat a internet de qualitat
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Impulsar que la connectivitat digital de qualitat
aconseguisca i connecte tot el territori comarcal
per a així millorar la capacitat de comunicació digital de les entitats de població més menudes i
alhora acurtar distàncies per als negocis i empreses (cellers, allotjaments rurals, etc.) localitzats
en un entorn rural aïllat.

Objectius parcials:

- Revitalitzar el teixit associatiu.
- Regenerar els interlocutors sectorials que representen les associacions.

- Implicar els associats en l’estructura.
Objectiu parcials:

- Visualitzar els beneﬁcis de les associacions.
- Enfortir i/o permetre les possibilitats que ofereix
el món digital per a l’ocupació.

- Estructurar, digitalment, el territori.

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV; els beneﬁciaris són les associacions vinculades als àmbits econòmics o l’ocupació.

- Fomentar les potencialitats turístiques (directrius de la xarxa de destinacions turístiques intelligents de la Comunitat Valenciana).

- Motivar el teletreball.

Prioritat: alta.
Organigrama temporal: a implementar a curt termini, però el desenvolupament es planteja a mitjà
termini, de manera estacional i recurrent.

- Impulsar la territorialitat i el (re)equilibri territorial.

Els indicadors són:

Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient; el beneﬁciari és tot el territori
comarcal, especialment els nuclis urbans i àrees
dispersos, i són actors destacats els ajuntaments,
la MITV, la Mancomunidad El Tejo i les associacions d’empresaris.

- nombre d’associacions dinamitzades
- nombre d’activitats fetes
- nombre i classe de sectors econòmics afectats
Acció 8.4.1.2. Impulsar l’associacionisme en els
sectors absents

Prioritat: alta.

ﬁbra òptica

Iniciativa dirigida a l’impuls de l’associacionisme
empresarial entre les empreses no incloses en
cap associació del seu sector. L’objectiu és generar sinergies de col·laboració i comunicació entre
pimes que tradicionalment han quedat al marge
de l’associacionisme i incloure-les per tal de donar-los veu i tindre impacte en l’entramat econòmic comarcal.

- nombre d’empreses connectades

Objectius parcials:

- quilòmetres de cablejat instal·lat

- Fer visibles sectors econòmics poc representats.

Acció 8.4.1.1. Dinamitzar les associacions

- Trencar l’individualisme d’alguns grups d’em-

Organigrama temporal: acció necessària a curt
termini per a l’estructuració del territori.
Els indicadors són:

- nombre de nuclis de població connectats amb

preses.
Acció que té com a objectiu principal incidir sobre
associacions, relacionades amb l’àmbit econòmic,
que tinguen l’activitat interna i/o externa parada.
Les intervencions les durà a terme un tècnic especialitzat en associacions i un entrenador amb la
ﬁnalitat d’implicar els socis, agilitar la comunicació i corresponsabilitat amb la directiva i focalitzar
esforços de cara a assolir les metes.
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- Promoure la unió d’esforços.
- Generar sinergies d’unitat, col·laboració i corresponsabilitat per a defensar i projectar més bé els
interessos del seu sector.
Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a

càrrec de la MITV; els beneﬁciaris són les empreses no associades.

- nombre d’associacions assessorades
- nombre d’accions de col·laboració entre associ-

Prioritat: alta.

acions

Organigrama temporal: a implementar a curt termini, però el desenvolupament es planteja a mitjà
termini, de manera estacional i recurrent.

- nombre d’empreses associades

Els indicadors són:

Accounts Commission for Scotland (1998): The
Challenge of Charging, Audit Scontland, Inverness
(Scotland, UK) https://www.audit-scotland.gov.
uk/report/the-challenge-of-charging (Consulta de
20·03·2020 )

- nombre d’empreses entrevistades
- nombre d’associacions noves sorgides
- nombre d’empreses per nova associació
- nombre i classe de sectors econòmics afectats
Acció 8.4.2.1. Promoure la creació d’interlocutors comarcals
Es pretén generar models de col·laboració o agrupació d’associacions (federacions, per exemple),
per sector i/o interessos, que centralitzen i focalitzen les inquietuds del sector empresarial i laboral
de la comarca. La inﬂuència sobre el territori és
general, ja que els agents implicats abasten tot el
territori.
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Objectius parcials:

- Promoure la col·laboració entre associacions del
territori.

- Uniﬁcar criteris.
- Conjuminar esforços.
- Generar sinergies d’unitat, col·laboració i corresponsabilitat per a defensar i projectar més bé
els interessos del territori enfront d’interlocutors i
agents (públics o privats) externs.
Agents implicats: la iniciativa d’execució serà a
càrrec de la MITV; el beneﬁciari és el conjunt d’associacions empresarials i civils comarcals.
Prioritat: alta.
Organigrama temporal: a implementar a curt termini, però el desenvolupament es planteja a mitjà
termini, de manera periòdica i recurrent.
Els indicadors són:
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FIGURA 1. Gràﬁc. Comarca. Població en edat de treballar
2009-2020. Font: elaboració pròpia, a partir de «Població
de 16 a 64 anys segons relació amb l’activitat econòmica i
sexe. Resultats per comarques» (Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)
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FIGURA 2. Gràﬁc. Comunitat Valenciana. Població en edat
de treballar 2009-2020. Font: elaboració pròpia, a partir
de «Població de 16 a 64 anys segons relació amb l’activitat
econòmica i sexe. Resultats per comarques» (Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball) .

FIGURA 3. Gràﬁc. Comarca. Població activa 2009-2020.
Font: elaboració pròpia, a partir de Població de 16 a 64
anys segons relació amb l’activitat econòmica i sexe.
Resultats per comarques (Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

FIGURA 4. Gràﬁc. Comunitat Valenciana. Població activa
2009-2020. Font: elaboració pròpia, a partir de «Població
de 16 a 64 anys segons relació amb l’activitat econòmica i
sexe. Resultats per comarques» (Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

FIGURA 5. Gràﬁc. Comunitat Valenciana i comarca. Taxes
d’activitat 2009-20. Font: elaboració pròpia, a partir de
«Població de 16 a 64 anys segons relació amb l’activitat
econòmica i sexe. Resultats per comarques» (Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball)

FIGURA 6. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana. Taxes
d’activitat segons sexe 2009-2020. Font: elaboració pròpia,
a partir de «Població de 16 a 64 anys segons relació amb
l’activitat econòmica i sexe. Resultats per comarques»
(Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball)

FIGURA 7. Gràﬁc. Municipis. Taxa de dependència
2007-2020. Font: elaboració pròpia, a partir de «Taxa
de dependència, indicadors demogràﬁcs» (Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball), calculats per al Banc de Dades Territorial a partir
de les dades de població segons sexe i edat any a any
publicades com a part de l’explotació estadística del Padró
Municipal Continu de l’Institut Nacional d’Estadísica (INE)

FIGURA 8. Gràﬁc. Comarca. Demandants parats del 2017
al juny del 2020. Font: elaboració pròpia, a partir d’«Atur
registrat. Estadístiques SISPE» (Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació)
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FIGURA 9. Gràﬁc. Comunitat Valenciana. Demandants
parats del 2017 al juny de 2020. Font: elaboració pròpia, a
partir d’«Atur registrat. Estadístiques SISPE» (Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació)

FIGURA 10. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana, taxa
d’atur segons sexe 2017-20. Font: elaboració pròpia,
a partir de «Taxa d’atur, trimestres. Banc de Dades
Territorial. Indicadors del mercat de treball a escala
subprovincial» (Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació)

FIGURA 11. Gràﬁc. Taxa de variació de demandants parats
entre febrer del 2017 i juny del 2020. Font: elaboració
pròpia, a partir d’«Atur registrat. Moviment laboral.
Estadístiques SISPE - Demandants Actius Aturats»
(Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació)

FIGURA 12. Gràﬁc. Municipis. Demandants parats segons
sexe febrer de 2020. Font: elaboració pròpia, a partir
d’«Atur registrat. Moviment laboral. Estadístiques SISPE
- Demandants Actius Aturats» (Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació)

FIGURA 13. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Demandants parats segons grans grups d’edat i sexe
desembre del 2019. Font: elaboració pròpia, a partir
d’«Atur registrat. LABORA Servei Valencià d’Ocupació i
Formació» (Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació)

FIGURA 14. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana. Taxa
de feminitat demandants aturats segons grups d’edat
desembre del 2019. Font: elaboració pròpia, a partir d’«Atur
registrat. LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació»
(Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació)

FIGURA 15. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana. Taxa de
feminitat demandants aturats segons grups d’edat setembre
del 2019. Font: elaboració pròpia, a partir d’«Atur registrat.
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació» (Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació)

FIGURA 16. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Demandants parats segons sector d’activitat febrer del
2020. Font: elaboració pròpia, a partir d’«Atur registrat.
Estadístiques SISPE» (Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació)

FIGURA 17. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Demandants parats segons grup d’ocupació febrer del
2020. Font: elaboració pròpia, a partir d’«Atur registrat.
Estadístiques SISPE» (Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació)

FIGURA 18. Gràﬁc. Comunitat Valenciana i comarca.
Demandants parats segons sexe i grup d’edat. Febrer del
2020. Font: elaboració pròpia, a partir d’«Atur registrat.
Estadístiques SISPE» (Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació)

FIGURA 19. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Demandants parats segons nacionalitat. Font: elaboració
pròpia, a partir d’«Atur registrat. Estadístiques SISPE»
(Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació)

FIGURA 20. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Aﬁliacions segons sexe 2019-2020. Font: elaboració
pròpia, a partir d’«Aﬁliacions a la Seguretat Social segons
edat i sexe, Estadística de treballadors aﬁliats a la
Seguretat Social» (TGSS, ISM)
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FIGURA 21. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Aﬁliacions segons sexe 2019-2020. Font: elaboració
pròpia, a partir d’«Aﬁliacions a la Seguretat Social segons
edat i sexe, Estadística de treballadors aﬁliats a la
Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 22. Gràﬁc. Municipis. Aﬁliacions segons sexe
1T 2020. Font: elaboració pròpia, a partir d’«Aﬁliacions
a la Seguretat Social segons edat i sexe, estadística de
treballadors aﬁliats a la Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 23. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Aﬁliacions segons tipus de règim 1T 2020. Font: elaboració
pròpia. A partir d’«Aﬁliacions a la Seguretat Social segons
règim i sexe, estadística de treballadors aﬁliats a la
Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 24. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Taxa feminitat d’aﬁliacions segons règim 1T 2020. Font:
elaboració pròpia, a partir d’«Aﬁliacions a la Seguretat
Social segons regimen i sexe, estadística de treballadors
aﬁliats a la Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 25. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Aﬁliacions a la Seguretat Social segons edat 1T 2020. Font:
elaboració pròpia, a partir d’«Aﬁliacions a la Seguretat
Social segons edat i sexe, estadística de treballadors
aﬁliats a la Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 26. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Taxa de feminitat aﬁliacions grups d’edat 1T 2020. Font:
elaboració pròpia, a partir d’«Aﬁliacions a la Seguretat
Social segons edat i sexe, estadística de treballadors
aﬁliats a la Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 27. Gràﬁc. Aﬁliacions a la Seguretat Social
segons sectors d’activitat. Font: elaboració pròpia, a partir
d’«Aﬁliacions a la Seguretat Social segons sector d’activitat
i sexe, estadística de treballadors aﬁliats a la Seguretat
Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 28. Gràﬁc. Taxa de feminitat d’aﬁliacions a la
Seguretat Social segons sectors d’activitat 1T 2020. Font:
elaboració pròpia, a partir d’«Aﬁliacions a la Seguretat
Social segons sector d’activitat i sexe, estadística de
treballadors aﬁliats a la Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 29. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Aﬁliacions a la Seguretat Social persones estrangeres.
Font: elaboració pròpia, a partir d’«Aﬁliacions d’estrangers
a la Seguretat Social, Estadística de treballadors aﬁliats a
la Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 30. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Aﬁliacions a la Seguretat Social segons nacionalitat. Font:
elaboració pròpia, a partir d’«Aﬁliacions d’estrangers a la
Seguretat Social , Estadística de treballadors aﬁliats a la
Seguretat Social» (TGSS, ISM)

FIGURA 31. Gràﬁc. Comunitat Valenciana i comarca.
Contractes registrats totals i segons sexe 2007-2019. Font:
elaboració pròpia, a partir de «Contractes segons sexe»,
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

FIGURA 32. Gràﬁc. Comunitat Valenciana i comarca.
Contractes registrats totals i segons sexe 2017-2019. Font:
elaboració pròpia, a partir de «Contractes segons sexe»,
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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FIGURA 33. Gràﬁc. Municipis. Contractes registrats
totals 2007-2019. Font: elaboració pròpia, a partir de
«Contractes segons sexe», LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació

FIGURA 34. Gràﬁc. Municipis. Contractes registrats totals
2007-2019. Font: elaboració pròpia, a partir de «Contractes
segons sexe», LABORA Servei Valencià d’Ocupació i
Formació

FIGURA 35. Gràﬁc. Municipis. Contractes registrats per
sexe 2019. Font: elaboració pròpia, a partir de «Contractes
segons sexe», LABORA Servei Valencià d’Ocupació i
Formació

FIGURA 36. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana.
Contractes registrats per grups d’edat 2019. Font:
elaboració pròpia, a partir de «Contractes», LABORA
Servei Valencià d’Ocupació i Formació

FIGURA 37. Gràﬁc. Comarca i Comunitat Valenciana. Taxa
de masculinitat. Contractes registrats per grups d’edat
2019. Font: elaboració pròpia, a partir de «Contractes»,
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

FIGURA 38 Gràﬁc. Comunitat Valenciana i comarca.
Contractes registrats per grups d’ocupació 2019. Font:
elaboració pròpia, a partir de «Contractes», LABORA
Servei Valencià d’Ocupació i Formació

FIGURA 39. Gràﬁc. Comunitat Valenciana i comarca.
Contractes registrats per grup d’edat, 2019. Font:
elaboració pròpia, a partir de «Contractes», LABORA Servei
Valencià d’Ocupació i Formació
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INFORME DIAGNÒSTIC TERRITORIAL
HOYA DE BUÑOL CHIVA
Pilar De Miguel, Carmen Soto, Carmen Ortuño, Ana Maria Sáez

ANTECEDENTS

a) Programes de diagnòstic del territori

La primera sessió del Consell Econòmic i Social
de La Hoya de Buñol-Chiva va tindre lloc el 28 de
novembre del 2016, a la seu de la Mancomunitat. En aquesta sessió es va exposar que tant la
Mancomunitat com els ajuntaments dels dotze
municipis i els agents econòmics i socials més
representatius, havien adoptat l’acord d’estudiar,
planiﬁcar i coordinar polítiques, esforços i recursos per a donar suport a actuacions integrals de
creació d’ocupació afavoridores del diàleg, la participació i la cooperació permanent necessàries
per a revitalitzar i impulsar del teixit econòmic.

b) Programa de projectes experimentals

El procés de sol·licitud de l’Acord territorial per
l’ocupació de la comarca es va iniciar arran de la
publicació de l’Orde 12/2016, de 29 de juliol, de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
les bases reguladores del programa de foment
dels acords territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana
i la resolució de 13 d’octubre del 2016, de la direcció general del SERVEF, publicada en el DOGV de
19 d’octubre del 2016, per la qual es convocaven
subvencions destinades a fomentar els acords
territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades
en l’Orde 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La resolució diferenciava dos línies
d’actuació subvencionables:

Per al desenvolupament dels projectes experimentals:
• 2016/2017 «Capacitació de serveis comuns i
reindustrialització de polígons industrials a la comarca»
• 2017/2018 «Desenvolupament d’una oﬁcina de
transició energètica a un nou model energètic
com a estratègia de desenvolupament local»
• 2018/2019 «Impuls a la qualiﬁcació professional i l’ocupació a les comarques dins del marc del
desenvolupament sostenible»
Les accions desenvolupades dins dels programes
donen suport al Pacte d’Ocupació Comarcal publicat en el BOP número 81, el 27 d’abril del 2019, i
estan d’acord amb l’Estratègia Europea d’ocupació facilitant l’impuls de nous reptes que generen
més ocupabilitat.
ANÀLISI TERRITORIAL
CAPITAL NATURAL
El territori objecte d’anàlisi es correspon, quasi
íntegrament, amb la comarca de la Foia de Bunyol –proposta de comarcalització de Joan Soler en
1970– i integra els municipis que formen part de
la Mancomunitat (Alborache, Buñol, Cheste, Chiva,
Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre
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i Millares) a excepció de Torís i amb la incorporació de Siete Aguas. Com s’explica més avant,
l’estructura de la Mancomunitat està en la base
de la constitució de l’Acord Territorial per a l’Ocupació de «La Hoya de Buñol-Chiva» (d’ara en avant
ATEHBC). El territori, els recursos del qual són
ambientals, però també humans, atesa la trama
de relacions que estableixen els habitants per a
la creació de xarxes socials i de producció, és el
principal actiu que hi ha. En l’escenari actual totalment connectat i indiferenciat, el territori serà
clau en la competitivitat (Porter, 1998).
Tant la comarca històrica de la Foia com l’àmbit
geogràﬁc de l’ATEHBC organitzat des de la Mancomunitat (al qual d’ara en avant denominarem també Foia de Bunyol-Xiva), s’integren en l’àrea funcional de València, un espai de 3.764,7 km² (16,2%
de la Comunitat Valenciana) que abasta noranta
municipis i una població d’1.800.000 habitants
(35% del total regional). El fet d’integrar València
i l’àrea metropolitana dona lloc al fet que parlem
d’un espai densament poblat (473 hab/km²), fet
que genera un desajust amb la densitat demogràﬁca de la Foia de Bunyol-Xiva (37 hab/km²). La via
principal d’accés als municipis de la comarca és
l’autovia A-III, que suposa un eix de connexió amb
les principals vies de comunicació nacionals; a
més hi parteixen totes les carreteres secundàries
que comuniquen la comarca.
L’àmbit d’estudi està conformat pels municipis
d’Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas i Yátova. El municipi que ocupa una superfície de més extensió és Cortes de Pallás, amb
23.301,28 hectàrees, que ocupen el 20,16% del
total de la superfície comarcal. I el de menys és
Alborache, amb 2.733,14 ha i el 2,36% de l’àrea de
l’ATEHBC. Quant a altituds, el municipi situat a més
altitud és Siete Aguas, a 695 metres per damunt
del nivell del mar, i el situat a menys és Cheste, a
217 metres per damunt del nivell del mar.
La Foia ocupa un espai de transició entre la plana litoral i l’interior més muntanyós i té una extensió de 115.588,55 hectàrees, que representen
el 10,7% del total de la superfície de la província
de València i el 4,97% de la Comunitat Valenciana. S’emplaça a l’est de l’abrupte escaló calcari de
Las Cabrillas, format per les serres jurasicocretàciques d’orientació ibèrica de la Cabrera i Malacara, a la part central de la província de València; i es
podria considerar com un espai de transició entre
el litoral i l’interior. Hi predominen els materials
calcaris que permeten que el subsol siga una gran
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reserva d’aigua, cosa que afavoreix que abunden
les surgències d’aigua. En l’àrea d’estudi podem
distingir ﬁns a tres subunitats geogràﬁques clarament diferenciades.
Són la Foia de Bunyol, els piemonts de Chiva-Cheste i les goles del Xúquer. La primera és
una depressió ocasionada per un aﬂorament triàsic, que es va buidar per l’erosió ﬂuvial. La segona es caracteritza per ser una cubeta de formes
suaus, amb relleus d’escassa altitud. Es podria
considerar una zona de transició entre l’interior i
el litoral. I la tercera s’emplaça al sud de les altres
dos, delimitada per les serres de l’Ave, Martés, el
Caballón i els relleus tabulars de Muela de Cortes.
Es tracta d’un espai de muntanya molt accidentat.
Els principals conjunts del relleu que estructuren
l’àmbit de treball són tres:
· El massís del Caroig, al sud, que constitueix una
extensa plataforma calcària de caràcter subtabular i una sèrie de serres com són les serres de
Martés, de l’Ave i del Caballón.
· La Sierra de los Bosques, Alto de los Mojones, el
Portillo, Loma del Cuco, Sierra Cabrera, de Malacara, Loma Farrajón i la Pellicera tanquen a manera d’amﬁteatre per l’oest i nord-oest. Un conjunt
que es caracteritza per elevacions de poca altitud i
plecs laxos, separant la comarca dels altiplans de
Requena-Utiel i que té continuïtat a les muntanyes
de la Serrania.
· El tercer conjunt és la depressió terciària valenciana que s’obri cap a la depressió quaternària del
litoral. Formada per una sèrie de piemonts, està
emmarcada per la serra de la Calderona al nord,
la del Caballón i l’Ave al sud i la Sierra de los Bosques i les muntanyes de la Serrania a l’oest.
L’existència d’una sensibilitat social entre col·lectius, forces socials i institucions ambientals mobilitzen un sentit del medi ambient pràctic i quotidià
entre els agents territorials i la població en general.
Les qüestions mediambientals passen a ﬁgurar
com una qüestió prioritària en el disseny del model
territorial i a considerar-se en la planiﬁcació territorial. En l’última dècada s’ha incrementat la sensibilitat ciutadana en matèria mediambiental.
Capital humà
L’evolució de la població de la zona d’estudi des
de l’any 1998 es caracteritza per un augment progressiu ﬁns al 2012, passant dels 34.078 habi-

tants en 1998 als 51.870 en el 2012. Any a partir
del qual té lloc un canvi en la dinàmica, de manera que es produeix una pèrdua poblacional lleu, i
s’arriba a 50.403 habitants en el 2019, xifra que
representa menys de l’1% de la població autonòmica i l’1,7% de la provincial.
Hi ha desequilibris contrastats en la distribució de
la població entre els municipis de l’àmbit d’estudi. Més del 75% dels habitants de la zona d’estudi
resideixen en tres dels dotze municipis. En primer
lloc hi ha Chiva, amb el 30% del total; segueix Buñol, amb el 18,67%, i en tercer lloc, Cheste, amb el
16,85%. Els municipis esmentats estan a menys
de quaranta quilòmetres de la capital valenciana i
es comuniquen amb l’àrea metropolitana a través
de l’autovia de l’Est (A-3), fet que facilita en gran
manera la mobilitat i comunicació amb l’àrea metropolitana de València.
Des d’un punt de vista demogràﬁc, hi ha gran disparitat entre els municipis que formen l’àmbit de
l’ATEHBC. S’hi distingeixen tres espais clarament
deﬁnits: el primer, caracteritzat per una alta taxa
de dependència, índexs alts d’envelliment i longevitat, així com uns índexs baixos de maternitat i renovació de la població activa, format per
Cortes de Pallás, Millares i Dos Aguas; el segon,
amb valors moderats però superiors a la mitjana
comarcal quant a la taxa de dependència, índex
d’envelliment i de longevitat i, per contra, inferior
a la mitjana en índex de maternitat i de renovació de la població activa, compost per Macastre,
Yátova, Siete Aguas i Alborache, i un últim espai
format pels cinc municipis restants (Chiva, Buñol,
Cheste, Godelleta i Torís) i que presenta una dinàmica poblacional més pròpia de l’àrea metropolitana de València.
En la zona d’estudi, igual que en l’àmbit provincial,
el saldo migratori registra valors positius en els
últims dos anys; l’any 2016 cinc dels dotze municipis que conformen la zona d’estudi han registrat saldos positius; en canvi, l’any 2018 huit dels
dotze municipis registren saldos positius, amb la
qual cosa la població immigrant ha sigut superior
a l’emigrant per al període de referència.
Si considerem el nivell formatiu de la població, hi
ha hagut un gran avanç entre les dades dels dos
últims censos nacionals; s’observa una evolució favorable en el nivell formatiu de segon grau i tercer
grau; així mateix, ha disminuït notablement el percentatge de la població analfabeta o sense estudis.
Capital social i cultural

En els últims anys ha cobrat importància la interrelació de les associacions de la comarca i les
entitats públiques, gràcies a l’impuls de projectes
que valoren la creació de xarxes de treball i han
generat una sèrie d’instruments, en què formalment s’arreplega l’opinió del teixit associatiu, i que
dinamitzen la mateixa activitat de l’Administració
(participació ciutadana), i aporten resultats molt
positius per a la comarca.
Hi ha hagut un canvi de percepció de la societat
respecte de la ﬁgura de l’empresariat i el teixit
empresarial de la comarca. En el passat, les empreses més importants com ara les papereres, cimenteres o tèxtils, propietat d’empresaris valencians, van propiciar que es generara tot un teixit
empresarial satèl·lit que donava ocupació i desenvolupament econòmic a la zona. En l’actualitat
el teixit empresarial comarcal està format fonamentalment per pimes i empreses familiars, a les
quals se sumen grans empreses que es concentren en els polígons industrials de Buñol, Cheste i
Chiva. En el context exposat, l’Administració pública ha adquirit gran importància en el suport a les
empreses i emprenedors, i ha cobrat més importància l’impuls a la formació i l’ocupació comarcal,
la generació de llocs de treball i la creació de programes d’ocupació.
La Mancomunitat, per l’estructura i la naturalesa, ha creat una sèrie de canals que permeten la
presa de decisions de planiﬁcació estratègica de
la comarca fent-les operatives i eﬁcaces, comptant amb la participació activa de representants
i agents socials dels municipis. Ofereix als ciutadans canals de comunicació i eines que en permeten la participació en qüestions d’àmbit comarcal,
i es generen xarxes de treball ajudades per equips
tècnics especialitzats que garanteixen el desenvolupament, la coordinació i la implementació de les
iniciatives que es proposen.
ECONOMIA
Els sectors econòmics delimiten les activitats productives que es duen a terme dins d’un territori
i les seues característiques. En l’actualitat, a la
comarca de la Foia les empreses del sector primari representen el 14,5% del total, amb empreses dedicades a l’extracció de matèries primeres
i explotacions agràries de regadiu. Els principals
cultius són les hortalisses, generalment d’horts
familiars localitzats al voltant dels pobles; hi destaquen també els cítrics, els fruiters de llavor i el
raïm de taula. En el secà, els cultius principals són
la garrofera, l’ametler, els fruiters de pinyol i de
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llavor, l’olivera i la vinya baixa tant per a raïm de
taula com per a viniﬁcació.
Des de mitjan segle XX, la superfície cultivada s’ha
vist reduïda considerablement, i en l’actualitat la
superfície comarcal cultivada és de 12.550 hectàrees, el 15% del total de la superfície comarcal,
de manera que el secà, que ocupa les tres quartes parts de la superfície cultivada, ha retrocedit
com a conseqüència de l’abandó dels camps i la
transformació en cultius de regadiu. Uns canvis
que atenen raons de rendibilitat econòmica, condicionada per nombrosos factors interns i externs
que han provocat canvis en l’oferta i la demanda
dels productes.
L’activitat industrial a la comarca es concentra a
l’interior d’algunes poblacions i, principalment, en
els polígons i les àrees industrials (Cheste, Chiva
i Buñol) entorn de l’autovia A-3. El desenvolupament de l’economia valenciana i la continuïtat de
la manufactura tradicional, de caràcter autòcton,
i la incidència de l’àrea metropolitana de València van facilitar l’impuls de les àrees industrials.
L’activitat industrial tradicional del territori ha
estat basada en els subsectors de l’extracció, els
materials de construcció, el paper i el tèxtil i ha
patit canvis importants en els últims anys a causa
de la desaparició de la major part de la indústria
paperera a Buñol, del tèxtil a Cheste, la crisi dels
preus agrícoles i el tancament de nombroses empreses com a conseqüència de la crisi econòmica.
No obstant això, en l’actualitat s’experimenta una
certa diversiﬁcació industrial, motivada fonamentalment per l’assentament dels nous establiments
procedents de l’àrea metropolitana de València
propiciada per la disponibilitat sòl industrial i per
la situació de la comarca entorn de l’autovia A-3.
En el nou marc industrial, els subsectors de la
química, els plàstics i l’agroalimentari comencen
a guanyar pes en l’economia territorial.
En els últims anys el sector serveis adquireix importància en el territori de l’ATEHBC; engloba el 56,3%
d’empreses de la comarca. Hi destaquen l’hostaleria, el turisme, el transport i el sector de l’habitatge. Un procés que es pot explicar com a resultat de
l’increment de la demanda de serveis per part de la
població per l’augment de la renda personal disponible i la consolidació de l’estat del benestar. Un factor
incipient en el sector terciari és l’envelliment de la
població, i la inversió cada vegada més acusada de
la piràmide poblacional a escala comarcal, context
en el qual els serveis comunitaris, socials i d’atenció
personal han vist com la seua participació en el valor afegit brut del sector creixia ràpidament.
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ANÀLISI LABORAL
L’estructura laboral de l’àmbit d’estudi guarda relació amb el comportament demogràﬁc i amb els
processos socioeconòmics presents. La diferenciació de tres unitats territorials també es reﬂecteix de la mateixa manera en l’anàlisi laboral.
En termes generals, la taxa d’ocupació de la població pel que fa a l’àmbit d’estudi l’any 2019 és
del 65,06%. No obstant això, la major part d’eixa
població resideix als municipis de Cheste, Chiva,
Buñol i Torís, en concret el 65,75% de la població
total de la comarca. Aproximadament la mitat de
la població ocupada treballa en el mateix municipi
en què resideix (el 49,5%), mentre que el 10,9%
treballa en l’àmbit de l’ATEHBC. Per tant, gran part
de la població ocupada efectua moviments pendulars per motius laborals (desplaçaments per
faena), principalment cap a municipis de l’àrea
metropolitana de València.
En el cas dels municipis que constitueixen la subunitat de la «Hoya de Buñol», com a conseqüència de la crisi econòmica i de la reconversió experimentada en algunes de les branques d’activitat
històriques (indústria del paper, cimentera i indústria dels derivats del ciment, i indústria metal·lomecànica) una part dels professionals especialitzats ha hagut de buscar ocupació en altres
llocs aliens a la subunitat territorial i a l’àmbit de
l’ATEHBC. Cal assenyalar que els desplaçaments
intermunicipals que hi ha no només són per qüestions laborals, sinó que també es produeixen per
motius sanitaris, comercials, educatius i lúdics.
Per als municipis que conformen la subunitat dels
piemonts de Chiva-Cheste, s’observa com la mobilitat per motius laborals de la població ocupada
resident és superior a la resta de municipis; no
obstant això, l’impuls dels polígons industrials de
Cheste i Chiva i la creació del parc empresarial de
Cheste han generat un canvi en la tendència.
A Godelleta, el 33,8% de la població treballa fora
de l’àmbit municipal, un valor relativament reduït
perquè la major part d’activitat econòmica de la
població es concentra entorn del sector primari.
Una dinàmica que respon a dos motius. En primer
lloc, a l’oferta de treball que es genera en l’àrea
metropolitana i a València, pròxima i accessible
gràcies a l’autovia A-3. I, en segon lloc, al procés
de periurbanització experimentat, concretat en el
cas de Chiva, Godelleta i Cheste, amb la proliferació del teixit residencial de baixa densitat, els resi-

dents de la qual provenen de l’àrea metropolitana
i hi continuen treballant.
Caracterització de la població resident en relació a l’ocupació
La taxa d’activitat no ha variat excessivament en
els últims anys, i es manté en una mitjana entorn
del 74%. No obstant això, si observem el període
de referència, hi trobem particularitats. El 2009
mostrava una evolució positiva, però el 2010 es
va invertir la signiﬁcació, per a tornar a incrementar-se en el període 2011-2013 ﬁns a arribar al
75,77%. La taxa d’ocupació mostra una disminució general ﬁns a l’any 2013, quan va registrar el
mínim (54,53%) dels últims huit anys. Des de llavors ha anat augmentant gradualment entre els
anys 2015 i 2018, i el 2017 se situa en el 73,59%,
i s’ha vist reduïda en el 2019 ﬁns a situar-se en el
65,06%. Finalment, la taxa de desocupació va experimentar un increment acusat entre el 2009 i el
2013, any en què va arribar a la xifra del 28,03%. A
partir d’ací s’ha anat reduint ﬁns a l’any 2018, quan
ha patit un xicotet increment, i se situa en l’11,83%
en l’actualitat. Un augment inicial de la taxa de
desocupació i del descens de la taxa d’ocupació
que són conseqüència principalment de la crisi
econòmica iniciada en el 2008, quan el territori va
patir en els anys posteriors un creixement notable de la desocupació i una destrucció d’ocupació
destacada. L’afonament del sector immobiliari, de
la construcció i les activitats auxiliars, en el qual la
regió havia basat en gran manera la generació de
riquesa i ocupació, va tindre conseqüències greus
sobre l’economia. Va suposar una afectació en
sectors productius rellevants en l’àmbit d’estudi,
com ara la indústria del ciment i derivats, i això
va provocar un efecte dominó en altres branques
d’activitat satèl·lit. No obstant això, des de l’any
2013 s’observen indicis de millora en tots dos indicadors, resultat del creixement econòmic produït en els últims anys.
La taxa d’ocupació en l’àmbit de l’ATEHBC se situa
en el 65,06% l’any 2019, encara que en l’indicador
es detecten diferències rellevants per municipis.
Les poblacions que presenten taxes d’ocupació
més altes coincideixen amb les que tenen les taxes més altes d’activitat: Chiva, Buñol, Cheste i Torís; mentre que les localitats amb els indicadors
més baixos són Cortes de Pallás, Macastre, Millares i Dos Aguas, amb xifres inferiors al 33%.
En relació amb la distribució d’ocupats segons
l’activitat en l’àmbit d’estudi l’any 2019, igual que
en anys anteriors, s’observa un predomini del

sector serveis, amb el 64,32% de les empreses. A
continuació, predomina l’ocupació en la indústria,
amb el 15,32% de les empreses, i la construcció,
amb el 10,09%. El 10,27% restant es vincula amb
el sector agrari. En la distribució per localitats es
detecten diferències considerables. En el sector
industrial despunten en el 2019 Siete Aguas, Alborache, Cheste i Torís, amb percentatges superiors
al 10%. Si ens centrem en la construcció, s’observa un nombre elevat d’ocupats a Yátova i Godelleta, amb xifres superiors al 18%. I, ﬁnalment, en el
sector serveis destaquen Chiva, Alborache i Buñol,
on el sector terciari aglutina més del 76% de la
població ocupada.
Si considerem el nombre d’ocupats segons la situació professional, destaca el percentatge d’autònoms sobre el total d’ocupats a Godelleta, Yátova i
Macastre, amb taxes del 51,53%, 43,55% i 41,26%,
respectivament. En l’extrem oposat se situen Buñol,
Cheste i Cortes de Pallás, amb únicament l’11,09%
d’autònoms respecte de la població que està ocupada. L’índex de rotació contractual determina el
volum de contractes que es fa a una persona en
un període. L’índex, en l’àmbit d’estudi, se situa en
0,38, per damunt dels valors registrats a la província i la comunitat autònoma, fet que reﬂecteix un
cert grau d’inestabilitat en la contractació.
L’evolució del nombre de demandants parats en
l’àrea és especialment sensible al cicle econòmic.
En els anys anteriors a la crisi econòmica iniciada en el 2008, els parats se situaven entorn dels
1.400. No obstant això, la crisi de la bambolla
immobiliària i la caiguda de l’activitat constructiva, en la qual la regió havia conﬁat gran part del
creixement, van suposar un fort increment del
nombre de parats. De l’any 2008 al 2009, es va
produir un augment de 1.699 a 3.059 parats, diferència que representa un increment del 80%. En
els anys posteriors, la crisi va afectar plenament
l’economia del territori i el nombre de parats va
continuar en augment ﬁns a l’any 2013, quan va
arribar a la xifra de 4.897. De llavors ençà, es registra una disminució progressiva de les persones
desocupades, gràcies als processos de millora
produïts en l’economia.
Una pèrdua de llocs de treball que va tindre rellevància especial entre la gent jove, ja que molta
població va abandonar els estudis per a incorporar-se a l’activitat de la construcció.
Entre els anys 2009 i 2014 els homes desocupats
es van mantindre per damunt de les dones desocupades. Un increment signiﬁcatiu de la des489
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ocupació masculina que és conseqüència principalment de la crisi del sector de la construcció i
l’activitat immobiliària, a més de la crisi en el sector del ciment i derivats i els tallers de metal·lomecànica, que ocupaven molts homes en l’àmbit
de l’ATEHBC. A partir de l’any 2014, la desocupació
femenina torna a superar la masculina. En l’actualitat la taxa d’aﬁliació femenina és del 43,56% i
la masculina, del 60,80%.
La taxa de desocupació en el conjunt de l’àmbit és
del 12,93%, encara que s’hi detecten diferències
rellevants per municipis. La taxa més alta de desocupació es registra a Millares i correspon al 25%,
seguit de Macastre i Dos Aguas, amb percentatges
superiors al 14%. En l’altre extrem, els termes amb
les taxes de desocupació més baixes són Cheste
(10,07%), Godelleta (9,55%) i Siete Aguas (9,99%).
El sistema productiu local i els llocs de treball
en el territori
En els últims anys s’ha produït una transformació
notable en el sector productiu de l’àmbit de l’ATEHBC. Els sectors secundari i terciari continuen
sent clau per a l’economia i el mercat de treball, però s’han experimentat canvis en el protagonisme dels subsectors econòmics i les branques
d’activitat. La crisi immobiliària va arrossegar les
branques de la indústria del ciment i derivats, i el
subsector de la construcció, que sumat a la crisi
que ja havia experimentat la indústria tradicional
paperera, va provocar una reacció negativa en altres branques industrials com ara la metal·lomecànica. Això es va traduir en la destrucció de llocs
de treball, i en la reducció dels nivells de consum
de la població, fet que va repercutir en el sector
terciari (comerç i serveis).
La implantació en l’àmbit de les indústries agroalimentàries va ser fonamental en la reestructuració del sistema productiu i en l’organització de
l’ocupació. La ubicació a Cheste i a Buñol d’empreses de la branca agroindustrial, lligada a la indústria càrnia i a la de preparació de plats de cuina
elaborats, va suposar la implantació de nous llocs
de treball i va obrir noves vies de desenvolupament professional que s’han consolidat hui en dia,
de manera que en l’IES de Buñol s’han implantat
estudis de les branques, amb la possibilitat que
els alumnes facen les pràctiques i es formen en
les empreses de la zona. El sistema productiu local s’escora cap a noves branques industrials que
han guanyat en protagonisme: ens referim a empreses d’elaboració de productes químics per a la
neteja o per a cosmètics, i d’empreses que pro490

dueixen béns de consum, que han pres el relleu de
tots els sectors tradicionals. En termes generals,
el mercat de treball s’ha dirigit al sector terciari,
que ha experimentat un auge sense precedents
en els últims anys.
L’indicador de la renda familiar disponible en l’àmbit de l’ATEHBC obtingut per als anys centrals de la
crisi econòmica permet distingir com entre el 2010
i el 2013 el poder adquisitiu de les famílies de l’àmbit d’estudi va descendir, i l’any 2013 se situava per
al conjunt en 12.500 euros, quan en el 2010 estava
en 13.400. La crisi econòmica va deixar veure els
efectes en les rendes de les famílies dels municipis més dinàmics, especialment a Chiva (de 14.500
euros en el 2010 a 13.300 en el 2013), a Buñol (de
13.200 euros a 12.400) o a Godelleta (de 13.400 euros a 12.300). No obstant això, en els municipis amb
menors rendes familiars disponibles (Dos Aguas,
Cortes de Pallás i Millares) a penes es va experimentar variació entre el 2010 i el 2013. En l’actualitat, la renda familiar disponible s’ha vist incrementada, en línia amb l’augment del nivell d’ocupació,
tal com podem observar en l’indicador del pressupost per habitant. No obstant això, tot i haver-se
produït un repunt, cal destacar que en l’actualitat
no s’han arribat a aconseguir els nivells de renda
familiar disponible del 2011.
L’estructura de l’ocupació en l’àmbit d’estudi experimenta una polarització, que reprodueix el model de les regions desenvolupades.
S’observa la consolidació de llocs de treball qualiﬁcats (alts càrrecs directius, tècnics superiors),
molts dels quals els cobreixen persones procedents de fora de l’àrea d’estudi, i en la consolidació de llocs de treball de baixa qualiﬁcació, en què
trobem una majoria de persones de la comarca.
L’increment de l’ocupació s’ha orientat principalment als serveis, amb llocs de baixa qualiﬁcació,
mentre que les ocupacions de qualiﬁcació mitjana
(professionals d’oﬁci de grau mitjà) rellevants per
al sector industrial, han vist reduïda la demanda
de manera preocupant. Atés el caràcter i la vocació industrial d’algun dels municipis de més entitat
de l’àrea d’estudi (Chiva i Buñol), és una tendència
que resulta preocupant, perquè la reconversió necessària que necessita el sector industrial requerirà poder comptar amb personal amb formació
de grau mitjà i superior.
Els estudis semblen indicar que la tendència és
la reculada dels llocs de treball qualiﬁcats en els
sectors primari i secundari. El darrer, en una si-

tuació de reconversió en l’àmbit de l’ATEHBC, ha
albergat tècnics, instal·ladors i operadors de màquines i muntadors, molt reconeguts professionalment, però que en els últims anys, amb la crisi,
els reajustos i els canvis en les estructures empresarials, s’han demandat menys. Bona part dels
llocs de treball que s’ofereixen en l’àrea d’estudi
són de baixa qualiﬁcació. No obstant això, hi ha
una tendència per part de les empreses d’exigir
formació de grau mitjà o experiència al demandant d’ocupació per a llocs que no en requereixen.
La detecció d’activitats generadores d’ocupació
implica una labor de prospecció a escala local i
d’identiﬁcació de les necessitats aptes per a generar ocupació. En deﬁnitiva, les activitats generadores d’ocupació han de deﬁnir-se territorialment,
ja que són les característiques socials i econòmiques del territori les que deﬁneixen necessitats
concretes que són susceptibles de satisfer-se
creant ocupació. Naturalment, en cada territori es
viu una situació diferent, perquè el desenvolupament d’ofertes d’activitats i serveis pot presentar
grans diferències, i també el resultat de necessitats insatisfetes pot ser molt divers.
Entorn del 70% de les ofertes sol·liciten formació
o experiència, la qual cosa limita l’accés als llocs
de treball a la gent més jove. El coneixement de
llengües estrangeres també és un altre recurs
altament apreciat per les empreses. Un altre aspecte que es valora en el mercat de treball és que
els candidats tinguen formació transversal i que
demostren estar immersos en un procés de formació contínua. Així mateix, les empreses aprecien en els candidats aspectes com la ﬂexibilitat,
la capacitat d’adaptació, la iniciativa, el compromís amb l’organització, la capacitat de treballar
en equip, la voluntat d’aprendre noves tècniques
i mètodes, i un bon tarannà.
Es detecten nous ﬁlons d’ocupació en diversos
sectors:
a.- El sector de la música, en el qual a través de
les entitats s’impulsen projectes que fomenten la
cultura musical, les accions conjuntes entre les
societats musicals i la contractació de músics.
b.- Es detecten ﬁlons d’ocupació en el sector del
medi ambient, en què es proposen iniciatives com
ara la creació de bancs d’horts fomentant l’ocupació verda, que ajude al seu torn a aproﬁtar les
terres ermes, fomentant que la iniciativa es duga
a terme amb mesures d’agricultura ecològica de
producte de la localitat i foment del comerç de

proximitat km 0. En la línia destaca l’establiment
d’iniciatives d’aproﬁtaments forestals per a la
transformació de les restes de poda en estelles
per al compostatge.
c.- El sector del turisme, mitjançant l’impuls d’iniciatives conjuntes i la creació de xarxes de treball
amb la participació de diversos col·lectius. Es pretén establir sinergies i dotar amb eines i recursos
els empresaris i emprenedors del sector turístic,
ja que és fonamental comptar amb ells a través
de projectes que valoren el patrimoni natural i
cultural perquè el visitant faça, a més, pernoctacions i es convertisca en turista, fet que derivarà
en més contractacions en el sector. El turisme es
planteja, a més, com una activitat que pot restar el
creixement de la despoblació dels municipis més
xicotets. Es planteja la possibilitat d’establir càmpings, escoles de barranquisme, rutes a cavall,
vies ferrades o visites a coves d’espeleologia. Una
referència obligada pel que fa al cas és l’impuls
del Pla de governança i competitivitat turística.
d.- En els últims anys, fruit de la col·laboració entre entitats públiques i privades, resulta destacable el treball en matèria d’inserció laboral, que
ha suposat un impuls a l’ocupació de col·lectius
vulnerables, desenvolupant iniciatives de foment
d’ocupació i inserció de persones discapacitades,
amb l’establiment de centres especials d’ocupació a la comarca i nous espais de formació i aprenentatge que faciliten el seu desenvolupament i
incorporació al mercat laboral.
Impacte de la COVID-19 en l’ocupació
La crisi sanitària provocada per la COVID-19 té i
tindrà conseqüències directes i indirectes sobre
el mercat de treball en l’àmbit estudiat. En destaquen tres efectes importants:
a.- En primer lloc, com a conseqüència del cessament de determinades activitats econòmiques
per decret llei. Ens referim a sectors de l’economia com el comerç o l’hostaleria o les activitats
immobiliàries i altres considerades no essencials
en una primera fase de l’estat d’alarma, que han
patit un impacte elevat de la crisi sanitària. Les
empreses han hagut de fer un sobreesforç per
a mantindre l’activitat aplicant noves mesures i
protocols que permeteren treballar amb més mesures d’higiene i seguretat, a més d’unes tasques
sobrevingudes davant de la necessitat de formació en teletreball i la venda dels productes i serveis per internet; mesura, la darrera, que està sent
diﬁcultosa en les pimes i els xicotets comerços.
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b.- El segon efecte destacable és l’afectació sobre
l’ocupació, ja que inevitablement s’han paralitzat
noves contractacions pròpies de la temporada
estival i els treballadors ja contractats s’han vist
afectats per expedients reguladors temporals
d’ocupació (ERTO). En concret, les empreses de
serveis turístics de la comarca s’han vist afectades de manera negativa per la pèrdua de la temporada escolar, amb la qual cosa s’han deixat de
generar ocupacions directes i altres d’indirectes.
En el període comprés entre març i juny del 2019,
un total de 2.314 treballadors del territori es van
veure afectats per un ERTO en 366 empreses del
territori, que representen l’1,2% del total provincial d’empreses afectades per ERTO.
c.- Finalment, s’aprecien conseqüències sobre
grups de persones que podrien quedar al marge
de les mesures per a pal·liar els efectes de la crisi.
Ens referim en particular a parats de llarga duració, la inserció dels quals en el mercat laboral en
condicions normals és difícil, i hauran de fer un
esforç de formació i actualització principalment
en competències digitals bàsiques. A més, fem
èmfasi en les persones joves i en les que accedeixen per primera vegada al mercat laboral, perquè necessitaran un suport singular.
En el context que ens trobem, la salut ha de ser
el focus del disseny de les polítiques. El ritme de
recuperació del mercat laboral és encara incert,
però hi ha sectors vinculats principalment a activitats de caràcter essencial en el context de l’activitat econòmica en què es detecta un augment de
demanda de certs perﬁls i una certa reactivació
operativa després del període COVID, com ha sigut
el cas del sector sanitari o la indústria alimentària.
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MAPES
Localització

Comunicació

Forestal

Població

Cultius

Zones declarades d’interés Comunitari

Contractes maig del 2020
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Desocupació maig del 2020 respecte del mes
anterior

TAULES
Població per municipis
MUNICIPI

POBLACIÓ TOTAL

Alborache

1.160

2,30%

Buñol

9.408

18,67%

Cheste

8.494

16,85%

Chiva

15.123

30,00%

Cortes de Pallás

814

1,61%

Dos Aguas

376

0,75%

Godelleta

3.533

7,01%

Macastre

1.283

2,55%

345

0,68%

Millares
Siete Aguas

1.154

2,29%

Torís

6.646

13,19%

Yátova
HOYA BUÑOL

Patrimoni

PERCENTATGE

2.067

4,10%

50.403

100,00%

Evolució taxes d’activitat, ocupació i desocupació
HOYA DE BUÑOL
Taxa d’activitat

Taxa d’ocupació

Taxa de desocupació

2020

74,04

64,47

12,93

2019

73,78

65,06

11,83

2018

74,38

65,72

11,65

2017

75,24

63,87

15,12

2016

75,49

61,14

19,01

2015

74,64

60,33

19,17

2014

74,37

58,77

20,98

Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball

Planejament Urbanístic

Població en edat de treballar
HOYA DE BUÑOL
Població de 16
a 64 anys

Activa

Ocupada

Parada

Inactiva

2020

27710

20520

17870

2650

7180

2019

27660

20410

18000

2410

7240

2018

27590

20520

18130

2390

7070

2017

27470

20670

17540

3120

6800

2016

27920

21070

17070

4010

6840

2015

28530

21300

17210

4080

7220

2014

28810

21420

16930

4490

7360

Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball
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Nombre d’empreses a la comarca per sector d’activitat
Total

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

2020

1.061

131

162

107

661

2019

1.110

114

170

112

714

2018

1.088

118

174

114

682

2017

1.094

115

174

110

695

2016

1.058

116

169

102

671

2015

1.038

112

169

99

658

Nombre d’empreses per municipi i sector d’activitat
INDÚSTRIA %

CONSTRUCCIÓ %

SERVEIS %

TOTAL EMPRESES

Alborache

13,79

6,9

79,31

58

Buñol

9,86

13,35

76,8

487

Cheste

11,51

17,61

71,23

511

Chiva

7,56

12,72

79,72

1085

<4

<4

<4

18

Cortes de Pallás
Dos Aguas

<4

<4

<4

9

Godelleta

7,73

18,23

74,03

181

Macastre

8,2

16,39

75,41

61

Millares

<4

<4

<4

11

Siete Aguas

15,66

14,46

68,88

83

Torís

10,81

16,95

72,24

407

Yátova

4,24

21,19

74,58

118

Font: ARGOS Generalitat Valenciana

Aﬁliats a la seguretat social segons la situació

Taxa de desocupació per municipi

TOTAL
AFILIATS

RÈGIM
GENERAL

AUTÒNOMS

291

74,23%

24,05%

Buñol

4563

87,99%

11,09%

Cheste

5144

80,31%

13,14%

Chiva

4191

67,74%

28,18%

143

76,92%

18,88%

Dos Aguas

49

55,10%

38,78%

Godelleta

732

50,27%

41,26%

Macastre

163

46,63%

51,53%

Millares

62

67,74%

30,65%

257

57,59%

37,74%

Siete Aguas

1490

52,51%

35,44%

Torís

10,20%

349

53,30%

43,55%

Yátova

11,82%

Alborache

Cortes de Pallás

Siete Aguas
Torís
Yátova

MUNICIPI

TAXA DE DESOCUPACIÓ

Alborache

12,42%

Buñol

12,53%

Cheste

10,07%

Chiva

11,43%

Cortes de Pallás

11,90%

Dos Aguas

14,40%

Godelleta

9,55%

Macastre

15,00%

Millares

25,00%
9,99%
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GRÀFICS

Aﬁliats a la seguretat social per municipi

La Foia de Bunyol-Xiva: evolució poblacional

Evolució de la taxa de rotació contractual

Empreses per sector d’activitat a la comarca

Taxa de desocupació per municipis

Classiﬁcació comercial d’empreses

Parats per sectors d’activitat
Parats per municipis desembre 2019
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Dades de l’indicador pressupost mitjà per
habitant

Empreses afectades per ERTO entre el 12-3 i el
17-6

Treballadors afectats per ERTO entre el 12-3 i
el 17-6

12-3 / 17-6

46012

Alborache

La Foia de Bunyol

11

46077

Buñol

La Foia de Bunyol

94

46099

Cortes de Pallás

La Vall de Cofrents-Aiora

1

46109

Cheste

La Foia de Bunyol

84

46111

Chiva

La Foia de Bunyol

132

46115

Dos Aguas

La Foia de Bunyol

1

46136

Godelleta

La Foia de Bunyol

14

46158

Macastre

La Foia de Bunyol

6

46167

Millares

La Canal de Navarrés

2

46229

Siete Aguas

La Foia de Bunyol

11

46261

Yátova

La Foia de Bunyol

10

TOTAL

TREBALLADORS

12-3 / 17-6

CODI_INE

Municipi

Comarca

Total

46012

Alborache

La Foia de Bunyol

87

46077

Buñol

La Foia de Bunyol

493

46099

Cortes de Pallás

La Vall de Cofrents-Aiora

3

46109

Cheste

La Foia de Bunyol

658

46111

Chiva

La Foia de Bunyol

916

46115

Dos Aguas

La Foia de Bunyol

1

46136

Godelleta

La Foia de Bunyol

62

46158

Macastre

La Foia de Bunyol

13

46167

Millares

La Canal de Navarrés

2

46229

Siete Aguas

La Foia de Bunyol

52

46261

Yátova

La Foia de Bunyol

27

TOTAL

EMPRESES CNAE

366

Distribució d’empreses afectades per ERTO

2314

Distribució de treballadors afectats per ERTO
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PROPOSTES ESTRATÈGIQUES
PACTE PER A L’OCUPACIÓ «LA HOYA DE BUÑOL-CHIVA»
Antecedents

permetria augmentar-ne la productivitat i la competitivitat.
- Facilitar el ﬁnançament europeu per a garantir
un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Especialment sensibles als fons de Rurable.

Des de la Universitat de València s’han fet treballs
previs que permeten establir l’estructura del pla
estratègic dirigit al desenvolupament territorial,
en termes de mercat laboral. En primer lloc, ens
referim al document publicat en el 2017, sobre les
bases tècniques que van establir el desenvolupament del projecte «Avalem Territori», impulsat
per LABORA. En segon lloc, el document estratègic referit al mercat laboral per a l’àrea funcional
de València, del qual forma part La Hoya de Buñol-Chiva.

- Encara que en la Mancomunitat s’ha posat en
marxa un servei d’assessorament digital, fa falta
invertir en comunicacions, fer un procés de canvi
cap a un nou model productiu basat en l’economia
del coneixement; impulsar les TIC, eina per a eliminar barreres a la integració i reduir l’exclusió
social.

El disseny tècnic, tant per als diagnòstics com per
a establir les estratègies necessàries per a millorar el mercat laboral d’un territori, parteix dels
principis fonamentals del desenvolupament territorial, en què adquireixen protagonisme el conjunt
de recursos territorials, les xarxes de relacions
entre els actors presents en el territori i, ﬁnalment, les capacitats d’innovació tant empresarials
com socials.

- Impulsar el sector serveis de restauració com
correspon a una economia, potenciar desenvolupada, revalorar productes autòctons i agrícoles
d’alta qualitat, apostar pel turisme ecològic, recuperar recursos ambientals l’adequada valoració
dels quals milloraria la imatge del «producte turístic».

OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS
Es parteix dels objectius estratègics que hi ha
tot seguit:
Objectiu Estratègic 1. Ocupabilitat. La majoria
dels programes dirigits a la inserció de persones
desocupades són d’administracions públiques
d’àmbit superior al territori. Falta comunicació entre els programes locals que asseguren la cohesió
territorial i la vertebració de la comarca ajustant
les mesures en zones d’alta desocupació.

- Actualitzar les estratègies de formació i ocupació des del punt de vista de la transformació digital. Foment de la teleformació i del teletreball.

- Crear oportunitat d’ocupació i activitat productiva en relació amb la conservació dels espais naturals, l’ús eﬁcient dels recursos.
- Potenciar el consum de productes respectuosos amb el medi ambient, ampliar espais protegits, actuacions d’eﬁciència energètica i activitats
d’energies renovables.
- Crear i assessorar sobre boniﬁcacions i ﬁscalitat
diferenciada. Establir ajudes i incentius a la contractació.
- Foment d’accions de motivació per a la formació
i l’ocupació i impulsar la contractació de joves en
la primera ocupació.

Línies Estratègiques
- Crear un pacte territorial per a l’ocupació que
preveja la totalitat dels possibles pactes locals per
a l’ocupació. Consolidar el Fòrum Comarcal per a
l’Ocupació.
- Convertir l’agricultura i l’artesania com a potencial davant del declivi d’altres activitats econòmiques i impulsar les polítiques actives d’ocupació
orientades a elevar les capacitacions amb enfocament cap a un canvi en el model productiu.
Fomentar el reagrupament de les explotacions
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- Continuar amb la sol·licitud de subvencions en
general i que tinguen una atenció especial als
col·lectius més desfavorits, principalment a gent
jove, majors de 45 i dones.
- Foment a la inserció de persones amb discapacitat psíquica (no intel·lectual) i impuls als centres especials d’ocupació en agricultura ecològica (hostaleria/mentoring) o escoles taller. Tallers
d’ocupació i amb possibilitat d’obtindre certiﬁcats
de professionalitat complets.

- Foment de l’associacionisme, quant a presentar
oferta de serveis complementaris per a les administracions locals. Impulsar fórmules com les
cooperatives, especialment en el sector de l’ocupació de músics professionals.

- Impulsar accions de diàleg social, conciliació
familiar i laboral, plans d’igualtat en administracions i empreses.
- Més aplicabilitat en les mesures de seguretat i
salut laboral.

- Creació d’una borsa de músics.
- Fomentar i impulsar iniciatives d’economia social.
- Millora de la coordinació entre les administracions locals, els centres formatius i les empreses,
a ﬁ d’adequar la formació a les demandes. Creació
d’una brigada mancomunada que servisca per al
manteniment dels paratges naturals (obra, llanterneria, electricitat, construcció i rehabilitació de
formes).
Objectiu Estratègic 2. Estabilitat i qualitat de
l’ocupació. S’hi ha detectat una certa polaritat:
d’una banda, la sobrequaliﬁcació, i de l’altra, la
infraqualiﬁcació; tots dos aspectes provoquen
precarietat laboral per no trobar-se perﬁls professionals en relació amb les demandes de treball
locals.
Línies Estratègiques
- Impulsar accions de trobada dels sectors productius per a determinar els perﬁls adequats i evitar la sobrequaliﬁcació i la infraqualiﬁcació i, per
tant, la precarietat laboral.
- Augment de l’estabilitat, mitjançant la disminució de la temporalitat en el sector públic. Revisió
de les places d’interinitat i facilitar més oportunitats per a estabilitzar sectors.
- Augment de l’estabilitat, mitjançant la disminució
de la temporalitat en el sector privat. Seria convenient l’increment del seguiment sobre les situacions
laborals irregulars en el teixit empresarial del territori, principalment en les activitats agrària, hostaleria, reformes, assistència en la llar o el tèxtil.
- Impulsar accions de bones pràctiques per a reduir l’economia submergida, principalment de les
persones que treballen en faenes domèstiques i
hostaleria.
- ∫Ajuda a la conciliació familiar i laboral i impuls
al diàleg social. Impulsar la formació en responsabilitat social i empresarial, i especíﬁcament
amb els objectius de l’Agenda 2030, encara que
alguns ajuntaments han sol·licitat subvencions
per a dur-ho a terme.

Objectiu Estratègic 3. Atenció a les persones,
inclusió social de col·lectius desfavorits. L’ocupació s’ha de considerar un instrument clau de
desenvolupament i inclusió social, sobretot per
als col·lectius amb capacitats o condicions que els
impedisquen la igualtat d’oportunitat d’accés, amb
una atenció especial a la prevenció de l’exclusió.
La Comissió Europea deﬁneix l’exclusió ﬁnancera
com “el procés pel qual les persones troben diﬁcultats per a utilitzar els productes i serveis ﬁnancers en
el mercat formal i/o accedir-hi conforme a les seues
necessitats i que els permeten portar una vida social
normal en la societat a la qual pertanyen”.
A més de la falta d’emprenedors (principalment,
pertanyents a grups de desfavorits) trobem dos
tipus d’exclusió ﬁnancera: l’exclusió voluntària i
l’exclusió involuntària. En el cas de l’exclusió voluntària, els possibles usuaris dels recursos ﬁnancers
hi tenen accés, però s’estimen més no fer-ne ús.
El segon tipus d’exclusió –la involuntària– és conseqüència de diversos factors possibles: la falta de
suﬁcients ingressos econòmics, la discriminació
cap a determinats col·lectius, l’absència de sucursals per no resultar viables comercialment per a
les entitats ﬁnanceres, els preus elevats o els productes inadequats.
Línies Estratègiques
- Dur a terme programes territorials d’orientació
i intermediació personalitzada que milloren les
competències de les persones.
- Combatre l’exclusió involuntària mitjançant el foment del servei de les entitats ﬁnanceres al servei
del ciutadà, divulgació de programes socials.
- Mitjançar amb les entitats, les administracions
i els ciutadans per a crear espais de seguretat,
creant programes d’ocupació que oferisquen garanties, i divulgar programes amb condicions adequades i de conﬁança per a la ciutadania.
- Facilitar la inclusió de minories per barreres
d’idiomes, educació ﬁnancera i pobresa.
- Divulgar productes ﬁnancers i facilitadors per als
estrats de renda més baixa, les dones, els treballa499
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dors a temps parcial, els parats i, entre els quals, els
que presenten un determinat nivell de minusvalidesa,
pensionistes, estudiants i famílies monoparentals.
- Generar les mateixes oportunitats ﬁnanceres entre municipis i assessorar sobre l’accés a microcrèdits relacionats amb el creixement territorial.
Objectiu Estratègic 4. Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació
del sistema de formació local a les necessitats
territorials. L’adequació de l’oferta de formació
local a les necessitats del territori, tant econòmiques com socials, resulta fonamental des d’una
perspectiva de desenvolupament territorial, en
particular per al mercat local de treball. La detecció de necessitats de formació en el territori, tant
les actuals com les que sorgiran en un curt espai
de temps vinculades al canvi socioeconòmic han
d’informar les accions de formació dissenyades.
Línies Estratègiques
- Crear un comité comarcal de formació professional que integre centres, agents i empreses per a
analitzar la realitat de les necessitats formatives.
- En relació amb la formació reglada, s’observa
una infrautilització del Centre Integrat de Cheste. Se’n desconeixen les possibilitats de formació
i oferta en l’Administració local, més enllà dels
àmbits acadèmics. Cal impulsar el coneixement
del servei.
- Hi ha necessitat de més coordinació per a estudiar accions conjuntes entre els centres educatius
i els ajuntaments. La demanda de la formació semipresencial se centra en els graus superiors i
per a personal en actiu que vol reciclar-se.
- Incloure la formació vocacional en secundària.
- Fomentar la formació bàsica perquè és la plataforma per a previndre el fracàs escolar.
- Fomentar els graus d’auxiliars sanitaris i d’atenció comunitària.
- En relació amb la formació per a l’ocupació, és
necessari facilitar a les persones desocupades
una oferta de transport educatiu intercomarcal.
- Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació del sistema de formació local a
les necessitats territorials. Convé l’adaptació sectorial de l’actual formació professional a les neces500

sitats especíﬁques del territori: en el sector d’obra
pública (obra, llanterneria, fusteria), en el sector
industrial (FP automatització i robòtica industrial),
la salut i cura de persones (FP sanitat i FP serveis
socioculturals i a la comunitat: dependència), i la
cultura i el turisme (FP hostaleria i turisme). Així
mateix, és necessari potenciar els ensenyaments
transversals relacionats amb la digitalització dels
processos productius i la informació i comunicació (FP informàtica i comunicacions i FP imatge i
so), i amb la logística (FP transport i manteniment
de vehicles).
- Crear un programa de millora de gestió de les
pràctiques externes. Buscar fórmules que permeten la comunicació i la vinculació entre el teixit
empresarial local i els centres de formació professional que faciliten el desenvolupament de les
pràctiques externes en el territori.
- Ocupabilitat dels estudiants de la formació professional. Cal augmentar el nombre de centres
que desenvolupen projectes de formació professional dual, el nombre d’alumnes de cada centre
que cursa els estudis en dual i el nombre d’empreses que participen en la modalitat.
- Incrementar les accions formatives i el nombre
d’alumnes en les diferents modalitats de formació semipresencial i a distància. Incrementar les
ofertes formatives de formació dual. Programes
de formació en competències.
- Detectar les necessitats formatives de treballadors en actiu. Estimular la formació contínua.
- Enfortir les relacions entre el sistema educatiu i
el sector productiu.
- Estimular la formació en prevenció de riscos laborals; treballadors de la construcció, RL (20 h) /
treballs en altura / espais conﬁnats, formació en
tècniques de rehabilitació (habitatges pobles xicotets) / cases ecològiques, CAP transport de mercaderies/persones, qualiﬁcar peons i oﬁcials del
metall (soldadors)
Objectiu Estratègic 5. El foment i l’assessorament sobre les diferents vies de ﬁnançament
europeu. El foment i assessorament sobre les diferents vies de ﬁnançament europeu, a través dels
Fons Estructurals i d’Inversió Europeus i de programes de gestió directa per a enguany i per a les
pròximes convocatòries, es fa estrictament necessari davant la crisi sanitària actual i així facilitar la
informació sobre les ajudes a les administracions

locals per a posar en marxa (sol·licitud, tramitació,
control i execució) projectes que afavorisquen el
desenvolupament dels territoris, la creació d’ocupació i la millora de la qualitat de vida dels veïns,
així com la convergència i la cohesió social.
El lideratge o la participació com a socis de les entitats públiques en un projecte europeu és el pas
inicial de les convocatòries.
Així, i segons els programes, la participació en
projectes europeus de les administracions públiques ha sigut molt desigual. En eixe sentit, el marc
ﬁnancer pluriennal 2021-2027 suposa nous reptes, investigació i innovació, inversions, transformació digital, desenvolupament regional i cohesió,
invertir en capital humà, política agrícola comuna,
sostenibilitat, medi ambient, canvi climàtic i seguretat. Per això dependrà del coneixement que
tinguen les administracions (principalment les
locals) sobre les prioritats d’inversió de la UE en
el septenni 2021-2027, que marcarà la distribució
dels recursos de FEDER i del Fons de Cohesió.
Línies Estratègiques
- Enfortir les relacions entre el sistema educatiu i
el sector productiu.
- Crear un equip que elabore un pla d’acompanyament en les diferents unitats de l’administració
local i comarcal per a acostar la participació dels
fons europeus en les seues estratègies de creixement i gestió local.

del territori, com l’industrial, el turístic o el comerç
local, han de ser focus d’atenció de l’estratègia.
Línies Estratègiques
- Crear una estructura empresarial sòlida i competitiva, vinculada al territori i la seua vertebració.
Identiﬁcació i suport a les empreses amb alta generació d’ocupació, i suport ﬁnancer i atenció a les
pimes en diﬁcultats.
- Foment d’accions dirigides a l’impuls d’activitats
industrials i logístiques.
- Processos d’internacionalització empresarial.
- Atracció d’empreses i creixement empresarial.
- Impuls de la R+D+I en les empreses, en el context del sistema d’innovació valencià.
- Aproﬁtament del potencial endogen d’ocupació
en el comerç local i de proximitat.
- Suport a empreses del sector turístic, mitjançant
polítiques coordinades supramunicipals, comarcals i metropolitanes. En el territori s’implementen diverses actuacions pel que fa al cas, com el
Pla comarcal de turisme 2020-2023. El turisme
d’interior està tenint un important desenvolupament produït pel desplaçament de no residents i
sota el paraigua d’espais oberts i menys perillosos per la pandèmia.
- Impuls a una agricultura comercial sostenible.

- Crear un equip que, a més, utilitze el ﬁnançament
europeu i les seues directrius per a crear unitats
de gestió local i comarcal per a acostar-les a estratègies de digitalització, xarxes digitals, transformació econòmica i suport al sector privat.
- Crear un equip capaç de crear unitats de gestió local i comarcal qualiﬁcades i especialitzades en el foment, la tramitació i l’execució de projectes europeus.
Objectiu Estratègic 6. Canvis en els models productius actuals i el suport a noves activitats,
especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local. Atesa la importància
del desenvolupament econòmic com a motor de
generació d’ocupació, l’enfortiment de la competitivitat es converteix en objectiu clau del pla, per
la qual cosa el desenvolupament de les activitats
productives, especialment les de més valor afegit, és essencial. L’aproﬁtament de la capacitat de
creació de llocs de treball en els diferents sectors

- És necessària la qualiﬁcació professional en patrimoni cultural, mediambiental i paisatgístic, i la
creació de paquets turístics que promocionen els
recursos territorials, que haurien d’englobar el turisme esportiu.
- L’agenda cultural requereix noves iniciatives que
al seu torn generen oferta intercomarcal per a
l’atracció de no residents.
- Impuls a la comercialització turística, ﬁres, punts
d’informació turística, estands mòbils, portals i
marxandatge.
Objectiu Estratègic 7. Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones. La bretxa de gènere de les diferents
àrees del mercat laboral implica tractar el fet
d’una manera transversal. Així, s’ha d’actuar tant
en els problemes d’accés a l’ocupació com en les
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desigualtats que hi ha en les condicions laborals
(conciliació, salari, llocs directius). En totes les línies estratègiques s’ha d’aplicar la paritat com a
objectiu de desenvolupament.

teniment d’ocupació. La rendibilitat i la proporcionalitat igualitària d’accés als serveis passa necessàriament per mancomunar serveis, i la gestió
centralitzada a la seu de la mancomunitat.

Línies Estratègiques

Línies Estratègiques

- Suport en el disseny i l’execució dels plans
d’igualtat en ajuntaments i empreses.

- Crear dotació per a equipament dels serveis públics i en concret de les agències de col·locació,
en l’actualitat sustentades únicament pels ajuntaments.

- Assegurar representació plena i efectiva de les
dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge i que
es mostre en la gestió municipal.
- Formar les treballadores i les ciutadanes en l’ús
de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a
promoure l’apoderament de la dona i millorar-ne
l’autoeﬁcàcia en les gestions administratives.
- Emprendre reformes que atorguen a les dones
igualtat de drets de conformitat amb les lleis estatals.
- Una oferta de campaments temàtics i escolars
servirà de suport i respir per a famílies.
- Més atenció a la conciliació de la vida familiar,
ampliar l’oferta horària en guarderies / escoles
infantils.
- Aplicar més visualització de l’emprenedoria
de dones.
- Promoció de les mesures de suport positiu en
l’elaboració i el desenvolupament dels plans
d’igualtat de la comarca.
- Millorar la transferència de coneixement en
igualtat de gènere entre els centres d’investigació
i universitats, i les empreses. Formació i qualiﬁcació destinada a la igualtat.
- Beques municipals a la qualiﬁcació de dones en
sectors amb poca representació.
- Participació de les administracions en projectes locals relacionats amb l’objectiu.

Objectiu Estratègic 8. Millora de les infraestructures, els equipaments i els serveis públics. La
millora d’uns factors que incideix directament
en el desenvolupament dels altres objectius. La
pandèmia ha posat de manifest la importància
d’espais a l’aire lliure com a generadors de man502

- Crear un servei de transport que responga a
raons sanitàries, escolars, esportives i d’ocupació. El territori està articulat per tres grans eixos
viaris, l’A-3, la CV-35 i la CV-50, a més de la línia
ferroviària C-3, que determinen els sectors més
dinàmics. Les comarques integrades en la segona
corona de l’àrea metropolitana disposen de bones
vies de comunicació i un accés ràpid, però les comunicacions dels municipis interiors són millorables. L’estructura radial de la xarxa viària afavoreix la direccionalitat amb la capital provincial,
però diﬁculta les relacions intercomarcals. Així
mateix, el transport públic és deﬁcitari, amb una
freqüència de pas escassa i una connexió intercomarcal millorable. Millora del transport ferroviari i
crear transport directe per a viatgers dels pobles
d’interior a l’estació.
- El servei de cadastre creat en el 2012 en la Mancomunitat i que actualment fa funcions d’assessorament, tramitació i consultes relacionades
amb immobles urbans i rústics podria ampliar-se
quant a prestacions i facilitar els assentaments
urbans i el desenvolupament de terrenys rurals.
- Impulsar la connexió de prestació de serveis i d’interrelacions amb els habitants de les urbanitzacions.
- La millora de la rehabilitació d’ediﬁcis apunta
com un focus d’ocupació local; no obstant això, algunes ordenances hi suposen un hàndicap, i seria
necessari revisar-les i millorar-les.
- Millora de la infraestructura de serveis d’internet d’alta velocitat. Creació d’espais públics amb
accés a internet. Creació de registres únics, que
faciliten els tràmits administratius de la ciutadania. Reforçar les competències transversals dels
estudiants. En particular, s’emfatitza la necessitat
d’augmentar les competències digitals.
- Afavorir l’equilibri mediambiental i territorial mitjançant reforç de la lluita contra el canvi climàtic,
la conservació de la diversitat biològica i la millo-

ra de la sostenibilitat mediambiental del territori, i
millora de la cohesió territorial i social.
- Suport a territoris, comarques i municipis desfavorits: desenvolupament equilibrat del territori
mitjançant polítiques regeneradores davant dels
problemes generats per la industrialització tradicional, la despoblació i la crisi de l’agricultura
comercial.
OBJECTIUS RELACIONATS AMB LES XARXES
TERRITORIALS
Objectiu Estratègic 9. Estructura territorial i xarxes internes. La creació de meses intersectorials
per àrees de desenvolupament comarcal creades amb el programa de projectes experimentals
2019-2020 converteix la comarca en innovadora
en el disseny d’accions de desenvolupament compartides i fruit d’actors territorials que detecten
les necessitats i les oportunitats dels municipis.
Líneas Estratégicas
- Les mancomunitats són agents vertebradors del
territori i potencien el sentiment comarcal. Les
seues actuacions en el territori milloren la cooperació entre les poblacions i el treball en xarxa. No
obstant això, encara és evident la falta de cohesió
intermunicipal i convé continuar fomentant el paper de les mancomunitats.
- Continuar amb la generació d’acords entre els
agents socioeconòmics del territori, públics o privats, amb ﬁnalitats que responen a interessos comuns, tant per a la promoció de l’emprenedoria
social, projectes de formació i orientació i inserció laboral de parats com per a l’assessorament
a l’empresari.
- Fer un pacte d’ocupació comarcal amb estructures més dinàmiques i pragmàtiques.
- Fomentar l’assessorament per a l’associacionisme i el suport per a mantindre’l, mitjançant informació, assessorament i acompanyament.
Objectiu Estratègic 10. Xarxes territorials externes, col·laboracions. Atés el caràcter global que
caracteritza l’entorn econòmic, el mercat laboral
ha de promoure la participació dels actors del
territori en xarxes tant regionals i estatals com
d’àmbit internacional, totes vinculades a l’ocupació, amb la ﬁnalitat de conéixer experiències i
projectes que permeten millorar l’eﬁcàcia i l’eﬁciència de les polítiques laborals locals.

Línies Estratègiques
- Foment de les relacions economicoﬁnanceres
entre la Generalitat i les entitats locals del territori
en els principis de solidaritat i respecte a l’autonomia local.
- Elaborar un catàleg i un règim de les ajudes europees. Assessorament sobre les fonamentacions
de les convocatòries, regulació de les relacions
entre l’Administració europea i les entitats públiques beneﬁciàries de les ajudes, sobre els requisits dels promotors, els requisits de la selecció
dels aspectes de les subvencions i l’assessorament en la baremació dels projectes.
- Estudi i revisió de les incompatibilitats entre les
ajudes de les subvencions sol·licitades i les ajudes
per a la mateixa operació ﬁnançades amb altres
fons comunitaris, o les incompatibilitats que pogueren establir-se amb altres ajudes estatals o
autonòmiques. Requerirà la comprovació abans
del pagament al promotor de si l’operació ha sol·licitat o ha rebut ﬁnançament públic, incloent-hi períodes anteriors de programació.
- Foment d’àrees empresarials, basades en la
connectivitat. Impuls a la internacionalització de
les empreses. Afavorir xarxes externes de coneixement.
OBJECTIUS RELACIONATS AMB ELS
PROCESSOS D’INNOVACIÓ TERRITORIAL
Objectiu Estratègic 11. Transversalitat de la innovació. El caràcter innovador resideix en la divulgació, la formació i l’execució de serveis informàtics i les noves tecnologies.
- Creació d’una oﬁcina d’acompanyament digital
mancomunada. Un servei que tractaria d’assessorar, acompanyar persones desocupades, ocupades
i emprenedores en eines de cerca d’ocupació; operacions bàsiques per a empreses; banca electrònica;
nocions de seguretat; capacitat de pagar i cobrar de
manera remota; Moodle; obtenció, instal·lació i conﬁguració del certiﬁcat digital per a fer tràmits davant
de l’Administració. A més, es formaria en qüestions
d’actitud crítica davant de la desinformació.
- Acompanyament a l’empresa (assessorament,
innovació). Promoció, desenvolupament i activitat econòmica (diversiﬁcació, visió innovadora).
Suport als ecosistemes territorials d’innovació
i emprenedoria.
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- Millora de les transferències de coneixement
entre els centres d’investigació, les universitats
i les empreses. Formació i qualiﬁcació destinada
a la innovació.
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ANÀLISI SOCIOECONÒMIC I ELABORACIÓ
D’ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ DE LA
Ribera de Xúquer
Gema March, Ana Medan, Xelo Alfonso i Raquel Taberner

I. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
LABORA, anteriorment SERVEF, desplega un programa conjunt per a la Comunitat Valenciana que
té com a objectiu el desenvolupament de polítiques de foment de l’ocupació des de la perspectiva territorial, denominat Avalem Territori.
Iniciat en el 2016, amb la creació de diversos acords
territorials per a l’ocupació junt amb els pactes
territorials per a l’ocupació ja existents, com el PATER (Pacte territorial per a l’ocupació a la Ribera),
s’han dut a terme diferents accions integrades en
un pla plurianual dissenyat per investigadors de la
Universitat de València, en el qual participen altres
universitats públiques valencianes. Unes accions
dirigides pels fonaments de la planiﬁcació estratègica participada, de manera que s’han abordat diagnòstics i documents estratègics.
Des de la Universitat de València s’han fet treballs
previs que permeten establir l’estructura del pla
estratègic dirigit al desenvolupament territorial,
en termes de mercat laboral a partir del 2020. En
primer lloc, ens referim al document publicat en
el 2017 (Diagnòstic Socioeconòmic de la Ribera de
Xúquer) sobre les bases tècniques que establiren
el desenvolupament del projecte Avalem Territori,
impulsat per LABORA, així com l’elaboració de diagnòstics per cada un dels acords territorials. En
segon lloc, el document estratègic referit al mercat laboral per a les àrees funcionals, en el qual
es va incloure el conjunt comarcal de la Ribera de

Xúquer (Benavet, Maria; March, Gema; Solves, David. La Ribera de Xúquer).
El disseny tècnic, tant per als diagnòstics com
per a l’establiment de les estratègies necessàries
per a millorar el mercat laboral d’un territori, parteix dels principis fonamentals del desenvolupament territorial, en els quals tenen protagonisme
el conjunt de recursos territorials, les xarxes de
relacions entre els actors presents en el territori
i, ﬁnalment, les capacitats d’innovació tant empresarials com socials.
El PATER (pacte territorial per a l’ocupació a la Ribera), en el marc del programa de realització de
diagnòstics territorials subvencionat per Labora
en el 2017, va fer el diagnòstic socioeconòmic i les
estratègies en matèria d’ocupació de la comarca
de la Ribera de Xúquer.
Mitjançant el programa del Projecte Experimental impulsat per LABORA (2020), el PATER ha dut
a terme una actualització del diagnòstic i de les
estratègies des d’una perspectiva local. Per tal
de fer-ho plausible, s’ha contractat un equip tècnic, s’ha comptat amb l’assessorament tècnic de
l’equip investigador de la Universitat de València
responsable acadèmic del projecte Avalem Territori i s’ha comptat amb la participació dels diferents agents socials i econòmics del territori (polítics, associacions empresarials i de participació
social, sindicats, professorat de formació per a
l’ocupació, cooperatives agrícoles, federacions de
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cooperatives, empreses privades del sector agroalimentari, turístic, comerç i AODL (agents d’ocupació i desenvolupament local), dinamitzadors i
coordinadors del PATER.

desviació del bypass de València i el desviament al
port. L’autovia A-7, gràcies a la ubicació que té, ha
permés establir polígons industrials importants,
ﬁns i tot en poblacions amb pocs habitants com
ara Massalavés, Alcàntera de Xúquer i Beneixida.

II. ANÀLISI SOCIOECONÒMIC I DIAGNÒSTIC

- Autopista AP-7

II.1. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI I
COMUNICACIONS

L’autopista AP-7, que ja feta la reversió es pot
usar de manera gratuïta, transcorre per la Ribera Baixa des d’Almussafes ﬁns a Favara. L’AP-7
permet una connexió ràpida per a les empreses
situades en els polígons de Favara, Corbera, Algemesí i Sollana.

La Ribera de Xúquer és un territori compost per
les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa,
ocupa una superfície de 1246,9 km². Està situada
al centre de la Comunitat Valenciana i limita a l’est
amb la mar Mediterrània, al nord amb l’Horta i la
Foia de Bunyol, a l’oest amb la Canal de Navarrés
i al sud amb la Costera i la Safor.
En l’actualitat, a la Ribera hi ha una població de
300.235 habitants segons el padró del 2019, repartida en els quaranta-set municipis que la formen:
Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer,
l’Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes,
Alzira, Antella, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer,
Carlet, Castelló, Catadau, Corbera, Cotes, Cullera,
l’Ènova, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar,
Llaurí, Llombai, Manuel, Massalavés, Montserrat,
Montroi, la Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Rafelguaraf, Real, Riola, Sant Joanet, Sellent, Senyera,
Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Torís i Tous.
La població de la Ribera es concentra en els municipis més grans: Alzira (capital de la Ribera
Alta), Sueca (capital de la Ribera Baixa), Cullera,
Algemesí i Carcaixent. Cinc poblacions de més de
20.000 habitants cada una que representen vora
la mitat del total de la població de la Ribera.
No obstant això, la Ribera és un territori heterogeni en el qual trobem poblacions grans com Alzira (44.352 habitants) i poblacions menudes com
Cotes (333 habitants), poblacions a l’àrea litoral
com ara Cullera i poblacions a l’àrea interior com
Sumacàrcer, poblacions al nord com Torís i poblacions al sud com Rafelguaraf.

L’autovia autonòmica CV-50 dona entrada a la comarca per poblacions com Torís, Montroi i Real,
travessa literalment la comarca i comunica municipis com Carlet, l’Alcúdia o Alzira.
L’autovia autonòmica CV-50 discorre des del nordoest de la Ribera ﬁns al sud-est i permet que polígons d’Alzira i Guadassuar disposen d’una eixida
directa cap a l’A-7. Està previst que es desdoble en
autovia i connecte l’A-3 a l’altura de Chiva i Cheste amb l’A-7 a l’altura de l’Alcúdia, on actualment
suposa el pas per l’interior del municipi, així com
Carlet i els municipis per on travessa, cosa que
diﬁculta i fa més costós el transport i perjudica la
qualitat de vida dels veïns que han de suportar el
trànsit de camions per dins del nucli urbà.
- Autovia A-38
L’A-38 és una autovia que discorre entre València
i Alacant per la costa prop de la mar Mediterrània. La inauguració és del juliol del 2008 a Sueca
i des de llavors continua en obres en algun tram.
En l’actualitat s’acaben de fer els trams de la variant de Cullera i Favara. L’A-38 ha permés millorar
la connexió de València als municipis de la Ribera
Baixa i als polígons industrials respectius.
- Autovia autonòmica CV-41

- Autovia A-7

L’autovia autonòmica CV-41 pertany a la xarxa de
carreteres de la Comunitat Valenciana i connecta
les poblacions d’Alzira i Xàtiva. La CV-41 inicia el
recorregut a Alzira i voreja les poblacions de Carcaixent, la Pobla Llarga, Castelló i Manuel, i acaba
el recorregut a Xàtiva.

L’autovia A-7 entra per Beneixida i ix per Almussafes en un punt molt estratègic perquè és previ a la

La CV-41 facilita la connexió entre els polígons situats a la Pobla Llarga, Manuel i Sant Joanet.

La Ribera té una xarxa vertebrada d’infraestructures que afavoreix els ﬂuxos econòmics amb
l’exterior, que és la que hi ha tot seguit.
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- Autovia autonòmica CV-50

Quant a la xarxa ferroviària, per la Ribera hi ha
xarxa viària de Renfe i de Metrovalència, que connecta els municipis amb el cap i casal.
Hi ha un parell de línies de Renfe de rodalia. La C-2
València-Moixent que passa per Algemesí, Alzira,
Benifaió-Almussafes, Carcaixent, la Pobla Llarga i
Manuel-l’Ènova i la C-1 València-Gandia que passa
per Cullera, Sueca i Sollana.
La línia 1 de metro Bétera-Castelló transcorre
per la comarca de nord a sud pels municipis d’Alginet, Carlet, Benimodo, l’Alcúdia, Massalavés, Alberic i Castelló.
Cal matisar les crítiques dels veïns de la comarca
per la deﬁciència del servei de metro: la freqüència és bastant escassa i la lentitud a causa de les
quaranta parades que separen les poblacions de
Bétera i Castelló fa que el trajecte dure una hora i
quaranta-cinc minuts.
Per contra, la qualitat i la freqüència del servei
dels trens de rodalia de Renfe és bona, són ràpids
i hi ha una freqüència de pas important.
La xarxa ferroviària es completa amb el transport
d’autobusos i taxis i és ací on trobem una feblesa
principalment en els vint-i-nou municipis que no
tenen ni parada de tren ni de metro perquè seria
convenient dotar-los de serveis més eﬁcients de
transport per a comunicar-se amb la capital administrativa de la comarca, Alzira, i sobretot amb
l’Hospital de la Ribera.
L’estació d’autobusos d’Alzira ha rebut nombroses
crítiques, ja que es tracta d’una instal·lació oberta que no s’adequa a les necessitats dels usuaris;
així i tot és el centre de les línies regulars a altres
municipis de la Ribera:
• Alfarb-Llombai-Catadau-Carlet-Benimodo-l’Alcúdia-Guadassuar-Alzira
• Carcaixent-Alzira-Algemesí
• Cullera-Favara-Llaurí-Corbera-Alzira
• Sueca-Fortaleny-Corbera-Alzira

El territori de la Ribera és molt extens i hi ha diverses possibilitats de cultiu, alguns dels quals es
troben reconeguts amb denominacions d’origen:
la taronja, el caqui Ribera de Xúquer, l’arròs, el vi,
la mistela i la mel.
La major extensió de cultiu correspon a cítrics, i
és l’exportació dels productes agrícoles el suport
de l’economia comarcal. El sector agrícola és molt
important a la Ribera sobretot als municipis que
es troben al sud de la Ribera Alta: Rafelguaraf, Cotes, Sellent, l’Ènova, Sumacàrcer o Antella.
A la zona de la Vall dels Alcalans (Montserrat, Montroi, Real i Torís) trobem la producció vitivinícola i la
producció apícola, la qual ha desplegat indústries
alimentàries que comercialitzen mel i derivats.
El caqui es concentra a les poblacions de l’Alcúdia, Carlet, Guadassuar, Alginet, Alfarb, Catadau i
Llombai. I l’arròs, a la Ribera Baixa: Sueca, Cullera,
Riola i Corbera.
Les característiques a millorar de l’agricultura a la
Ribera serien l’elevat minifundisme, l’envelliment
de la població, l’abandó dels camps de cultiu,
l’ocupació estacional… Quant al mercat laboral, es
contracta per campanyes de manera discontínua i
és quan hi ha l’impacte econòmic més important,
normalment en cooperatives i magatzems.
Al llarg de les darreres dècades, hem transformat
les nostres activitats econòmiques i productives
deixant de costat l’agricultura i part de la indústria
i s’ha passat a un excés de serveis.
La crisi de la pandèmia a escala mundial de la COVID-19 ens ha demostrat que davant de la situació
viscuda hi ha serveis que són imprescindibles i vitals per a la societat, així doncs hem pogut veure
la importància de l’agricultura i especialment la
necessitat del sector agroalimentari per a garantir i abastir els mercats.
Hi ha d’haver un relleu generacional en l’agricultura i perquè això siga una realitat fa falta una
formació especialitzada (agrodigitalització, innovació, etcètera) que ens permeta millorar les condicions de les nostres explotacions i mantindre la
capacitat de proveïment agroalimentari.

• Alberic-Alzira, passa per Tous i Antella

II.2. SISTEMES PRODUCTIUS
Sector primari: l’agricultura

S’ha d’augmentar el valor de la producció agrària
i prioritzar la qualitat que demana el consumidor,
tenint en compte les preferències en aliments
ecològics i seguint sempre les directrius europees
en seguretat alimentària.
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Gran part dels agricultors de la Ribera de Xúquer
senten que l’adopció de la tecnologia en l’agricultura és una cosa reservada als grans productors i
empreses agroalimentàries.

En els municipis de Cullera i Sueca es concentra
el turisme de sol i platja, fonamentalment segona
residència, on no hi ha gran nombre d’empreses
del sector hoteler.

Per tal de millorar la competitivitat de la comarca
s’han de reduir els costos de producció, cosa que
es podria aconseguir mitjançant una innovació en
l’organització (reuniﬁcació de les parcel·les, mecanització dels cultius i agrupació de llauradors
quant a producció en cooperatives).

Pel que fa al sector de la construcció, després de la
crisi econòmica del 2008 es va produir el tancament
de la major part d’empreses del sector a la Ribera.

Sector secundari: la indústria
La fabricació de vehicles es concentra en la factoria Ford, situada a Almussafes, al voltant de la
qual s’ha creat un clúster d’empreses proveïdores
de components d’automòbil.
Altres activitats que també són importants a la
Ribera són la indústria de l’alimentació, la fabricació de productes metàl·lics, la construcció, la
fabricació de maquinària i equip, la indústria de
la fusta i el suro, la fabricació de mobles i la indústria del paper.
Les empreses de fabricació de productes metàl·lics es troben a les localitats de Sueca, Alzira,
Algemesí, l’Alcúdia, Carlet, Benifaió i Almussafes,
principalment.
Durant l’impacte de la COVID-19 les causes de
la caiguda de la facturació en les empreses s’ha
produït per diversos motius, principalment s’atribueix a la falta de demanda i també a la impossibilitat de dur a terme l’activitat, el tancament per
obligació legal.
Sector terciari: els serveis
La concentració d’empreses de comerç de venda
en gros es troba a Sollana, Algemesí, Alzira, Sueca i Carlet. I el comerç a la menuda es troba a les
localitats més grans com són Alzira, Sueca, Algemesí, Carcaixent i Cullera.
S’ha d’afegir a Alzira un nombre important d’aﬁliacions a la seguretat social en el sector sanitari a
causa de la ubicació a la capital de la comarca de
l’Hospital de la Ribera.
A més, és interessant destacar la prestació de
serveis a empreses com ara activitats jurídiques,
de comptabilitat, consultories…

En els darrers anys la tendència comença a ser
positiva per al sector quant a la creació d’empreses, normalment de dimensió reduïda. A més,
trobem altres empreses que presten serveis auxiliars com ara de manyaneria, de tancaments metàl·lics o d’alumini, empreses del moble…
Arran de la COVID-19, les empreses dedicades al
comerç s’han vist més afectades que les industrials, les quals, tot i patir un impacte negatiu, han
suportat les crisis més bé. L’activitat hostalera és
la que patirà un major impacte en la facturació.
En el sector terciari és on s’han observat reduccions més grans de plantilla, hi destaquen activitats
relacionades amb l’hostaleria, la informació i les
comunicacions, les activitats professionals, les cientíﬁques, les tècniques i altres.

II.3. DIMENSIÓ MITJANA DE LES EMPRESES
Tal com indica l’Institut Nacional d’Estadística, la
mida mitjana de les empreses coincideix amb la
resta de la Comunitat Valenciana, on predominen
les xicotetes empreses de menys de cinquanta
treballadors i en major mesura les empreses de
menys de deu treballadors, sumades a les que no
tenen assalariats; que representen al voltant del
95% del total.
En relació al nombre de treballadors ocupats segons la grandària de les empreses vegem com
estan repartits en proporcions semblants entre
les empreses d’1 a 9, de 10 a 49 i de 50 a 249
treballadors; i és a les empreses amb més de 250
treballadors on hi ha variacions. A la Ribera Alta,
en grans empreses la proporció de treballadors
ocupats és un poc menor, en canvi és a la Ribera
Baixa on es dispara amb una major proporció, ﬁns
a triplicar el nombre de treballadors ocupats, per
la incidència que té la factoria Ford instal·lada a
Almussafes i les grans empreses d’equipaments
auxiliars que hi ha al voltant.
Pel que fa al sector d’activitat segons la grandària
de les empreses, podem destacar que la majoria
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de les empreses estan emmarcades dins del sector serveis, seguides de lluny del sector construcció i indústria. I si concretem per activitats econòmiques més representatives de cada grandària
empresarial, podem comprovar que les grans
empreses, que tenen més de 250 treballadors, es
dediquen a la fabricació de vehicles de motor. Les
empreses mitjanes entre 50 i 250 treballadors es
dediquen a la fabricació de mobles, la indústria
del paper i activitats de lloguer, emmagatzematge
i activitats annexes al transport o activitats auxiliars a les empreses, reparacions d’ordinadors,
efectes personals i articles d’ús domèstic.
Per al creixement i desenvolupament, les empreses necessiten bones infraestructures properes a
les xarxes viàries, que faciliten la comunicació i el
transport. A la Ribera, trenta-tres municipis, dels
quaranta-set que hi ha, tenen polígon industrial;
concretament vint-i-quatre dels trenta-cinc pobles
de la Ribera Alta i nou dels dotze pobles de la Ribera
Baixa. S’ha de remarcar que hi ha dèsset municipis
amb més d’un polígon industrial, fet que sol coincidir amb els que tenen un accés viari més bo i estan
situats a la planura central de la comarca, on també
es concentra més població. Destacables són els pobles amb un gran nombre de polígons, com ara els
sis d’Algemesí, els cinc d’Alzira i Alginet o els quatre d’Alberic a la Ribera Alta; i d’altra banda, els tres
d’Almussafes a la Ribera Baixa. Polígons en els quals
s’ubiquen majoritàriament xicotetes i mitjanes empreses, a excepció del polígon industrial Juan Carlos
I d’Almussafes, on es concentren les empreses de
l’automoció de més grandària.
Per tant, veiem que hi ha una xarxa important de polígons industrials que haurien de disposar de bons
equipaments i comptar amb un associacionisme
empresarial que poguera afavorir la gestió de serveis comuns i que impulsara la innovació i la competitivitat. Característiques deﬁcients en la major part,
llevat d’alguna excepció, com és el cas d’Almussafes.
Pel que fa a la incidència de la crisi sanitària de la
COVID-19, podem comprovar com en el primer trimestre del 2020 baixa el nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social respecte al quart trimestre
del 2019 en un 5%; s’arriba a xifres del quart trimestre del 2015 i són les considerades grans empreses
les que més pes perden. Tot i que en el segon trimestre del 2020 hi ha una recuperació del 4,9% gràcies a
les mesures que adopta el Govern per tal de revitalitzar l’economia, l’afectació de la present crisi té un
futur incert. Un fet que ha sigut un punt d’inﬂexió en
la tendència dels darrers anys on hi havia hagut un
augment continu d’empreses tant a la comarca com

al conjunt de la Comunitat Valenciana, ﬁns a arribar
a les portes de l’estat d’alarma decretat.

II.4. XARXES EMPRESARIALS I INNOVACIÓ
Les xarxes empresarials a la Ribera tenen la seua
activitat principal en les associacions empresarials a escala municipal. El model d’associacions
hauria de millorar perquè pogueren ser més collaboratives i participatives i així poder aproﬁtar
les sinergies en els diferents sectors productius
per a orientar-se cap a la innovació i per a impulsar projectes per a la millora socioeconòmica de
la zona, creant ocupació i fomentant la cultura
emprenedora, i incidint en l’economia social.
El procés d’innovació es troba afectat per les xicotetes dimensions i la terciarització de les empreses de la Ribera que diﬁculten el ﬁnançament en
la introducció de noves tecnologies. Realitat que
es podria pal·liar amb la presència d’agents facilitadors de la innovació en el territori des de tots
els sectors, relacionant les empreses amb universitats i centres tecnològics.
Un dels pocs exemples de grup d’empreses interrelacionades formant un clúster el trobem al
polígon on hi ha la Ford, a Almussafes. Grans empreses d’un mateix sector col·laboren estratègicament per a obtindre beneﬁcis comuns i processos
innovadors amb la introducció de nova tecnologia
que millora el procés productiu, aproﬁtant la connexió directa entre empresa, universitat i centres
de formació professional propis.
El sector agroalimentari té un gran potencial de
productes de qualitat a la comarca, alguns amb
denominació d’origen (cítrics, arròs, caqui, oli
d’oliva, moscatell, mel...) i diferents entitats per a
certiﬁcar-los relacionades amb activitats de R+D.
És un sector que té alguns problemes estructurals
que provoquen una rendibilitat baixa, però que es
podrien millorar en potenciar de nou un clúster
agroalimentari que generara i difonguera innovacions; les quals resultarien estratègiques per al
sector i per al territori, atés l’impacte econòmic
que suposa i l’efecte d’arrossegament sobre altres activitats.
De la mateixa manera, en el sector hoteler i turístic hi ha una falta d’associacionisme empresarial,
reduïda a dos entitats, l’associació empresarial
d’hoteleria de Cullera i la Ribera Baixa amb àmbit
municipal i RuralXúquer, sense activitat actualment. Des dels darrers anys Riberaturisme, perta513
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nyent al Consorci de la Ribera, és l’ens encarregat
de planiﬁcar accions conjuntes per a la promoció
turística de la Ribera. Aproﬁtant el gran potencial mediambiental i cultural de tota la comarca,
s’hauria de donar suport a la innovació i impulsar
noves activitats turístiques alternatives al turisme
de sol i platja més consolidat a la Ribera Baixa, un
turisme que hauríem de racionalitzar per a aconseguir-ne un de més sostenible.
Enmig de la nova situació actual de crisi sanitària, és el moment clau per a fomentar les xarxes
empresarials que ens ajuden a reconvertir moltes
de les activitats econòmiques d’una manera innovadora i adaptar-les a la nova normalitat que ens
espera, almenys en els pròxims mesos.
II.5. CAPITAL HUMÀ
La tendència de creixement poblacional que s’observava en el 2017 continua fent-se palesa durant
els dos anys posteriors, tal com s’ha comprovat en
el cens de població, tot i que el 44% de municipis
presenten un decreixement, que es pot relacionar
amb la disminució d’empreses aﬁliades a la Seguretat Social, majoritàriament del sector serveis.
Un creixement poblacional que no supera l’1%, i
s’observa en algunes poblacions, com ara Albalat, Alberic, Favara o l’Ènova, que el total d’habitants baixa en l’any 2018 per a recuperar-se en el
2019. S’ha de destacar també el creixement que
hi ha entre els anys 2017 i 2019 a Montserrat,
d’un 6,18%, que coincideix, en contra de la tendència generalitzada, amb l’augment d’empreses
aﬁliades, majoritàriament del sector serveis, en
l’any 2018.
Si s’analitzen empreses i treballadors aﬁliats a la
Seguretat Social del primer trimestre del 2020, es
pot aﬁrmar que la COVID-19 a les comarques de la
Ribera de Xúquer ha implicat una disminució del
5,1% d’aﬁliacions respecte a l’últim trimestre del
2019.
Tot i que el sector agrícola augmenta el nombre
d’aﬁliacions en setanta-dos empreses a la Ribera
Alta i dèsset a la Ribera Baixa, en el primer trimestre del 2020 respecte a l’últim del 2019; període
en el qual el total d’empreses aﬁliades disminueix
en 218 a la Ribera Alta i 122 a la Ribera Baixa, i el
sector més afectat és, en tots dos casos, el sector
serveis. En el segon trimestre del 2020 hi ha una
recuperació forta d’empreses aﬁliades que suposa el 4,9% respecte al primer trimestre del 2020,
és a dir, que hi ha una recuperació d’aﬁliacions
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del 99,8% respecte a l’últim trimestre del 2019. El
sector serveis ha sigut el que més aﬁliacions ha
recuperat amb un 97,7% en el segon trimestre del
2020 respecte a l’últim del 2019.
Si l’anàlisi es fa de les persones aﬁliades, la disminució de persones inscrites en el primer trimestre
del 2020 respecte de l’últim del 2019 també es fa
palesa, suposa un 8,6% menys d’aﬁliacions a la
Ribera de Xúquer; recessió d’aﬁliacions que continua en el segon trimestre del 2020 i que suposa
un decreixement de l’11,8% respecte del quart trimestre del 2019. El sector en què s’aprecia més
la dita disminució és el de serveis, que a la Ribera
Alta té 6.794 aﬁliats menys i a la Ribera Baixa, 567
menys. En canvi, el sector de la construcció experimenta una recuperació en una comarca i altra,
de 231 treballadors a la Ribera Alta i de 66 a la
Ribera Baixa.
II.6. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
RESIDENTE EN RELACIÓN AL EMPLEO
La taxa d’activitat a la Ribera de Xúquer presenta
una disminució des del quart trimestre del 2017
ﬁns al quart trimestre del 2019. Si s’analitza com
varia segons el sexe, la taxa d’activitat és menor en
les dones que en els homes en una comarca i altra.
Pel que fa a la taxa d’ocupació, tot i que la tendència és la mateixa que la taxa d’activitat, s’observa
que a la Ribera Baixa la taxa d’ocupació de les dones és més alta que a la Ribera Alta.
El nivell d’estudis majoritari a la comarca, entre la
població activa, és de segon grau (graduat en secundària, batxillerat o cicle mitjà), per tant es pot
aﬁrmar que falta mà d’obra especialitzada.
La formació per a l’ocupació oferida a la comarca
se centra principalment en les famílies professional agràries, socioculturals i serveis a la comunitat i les relacionades amb la indústria automobilística i l’hostaleria. Si bé, l’oferta s’adequa a les
principals activitats econòmiques, s’ha d’analitzar
si està a l’abast de tota la població i sobretot si satisfà les necessitats de les empreses quant a habilitats i qualitats professionals dels treballadors
i treballadores.
Respecte a la classe de contracte destaquen els
temporals tant a la Ribera Alta com a la Baixa,
representen en el 2019, un 92,6% i un 93,5%,
respectivament. En analitzar els grups professionals més contractats, s’observa que les ocupacions essencials són les predominants, seguides

d’operadors i operadores, i de personal qualiﬁcat
en la indústria manufacturera; en tots els casos
les persones amb més inserció laboral són les
que es troben en una edat compresa entre els
trenta i els cinquanta-nou anys. Tot i això, la taxa
d’atur és molt més alta en les persones amb el
graduat escolar en secundària, ja que representa
un 68,7% dels aturats a la Ribera Alta i un 65,8%
a la Ribera Baixa.
Si s’estudien els diferents sectors d’activitat es
conclou que a la Ribera Alta predominen el sector
agrari i el de serveis, en canvi a la Ribera Baixa ho
fan el sector industrial i el de serveis, i és el darrer
el més destacat. En cap cas hi ha un sector en el
qual predominen les dones o els homes, tot i que
el sector serveis és el que més dones ocupa, el
percentatge d’ocupacions masculines és superior
en tots els casos.
En el sector agrari, la classe de contracte predominant és el temporal, que representa en el 2019,
respecte al total de contractes agraris, a la Ribera Alta un 96,7% i a la Ribera Baixa un 89,4%. És
un sector majoritàriament masculí, on a la Ribera
Alta representa un 28% de les contractacions.
La indústria també fomenta ocupació temporal a
la Ribera de Xúquer, tot i ser la segona activitat
empresarial a la comarca. S’ha de tindre en compte que atesa la ubicació de la Ford a Almussafes,
el sector industrial automobilístic suposa un dels
motors principals d’ocupació en la dita població i
les veïnes.
El sector de la construcció és minoritari, ja que representa un 4,6% de les contractacions a la Ribera Alta i un 3,3% a la Ribera Baixa, comarca en la
qual presenta un decreixement respecte del 2017.
On més ocupabilitat es genera, tot i ser temporal,
és en el sector serveis, ja que s’ha de destacar el
turisme de les zones de costa i les professions
relacionades amb la salut i l’atenció a persones
dependents. A la Ribera Baixa representa el 26%
de les contractacions.
La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un efecte negatiu en la inserció laboral de la Ribera de Xúquer.
Amb les poques dades que hi ha a hores d’ara sobre l’efecte, les dades sobre les altes de persones
desocupades fan palesa la crisi econòmica.
En tots els sectors de la comarca han augmentat
les inscripcions com a demandants d’ocupació a
Labora Servei Valencià d’Ocupació, però destaca

que en el sector industrial l’augment ha sigut, a la
Ribera Alta, d’un 208,5% en la primera mitat del
2020 respecte de l’últim quadrimestre del 2019 i
a la Ribera Baixa d’un 147,7%; en el sector serveis
l’atur ha augmentat en un 34,26% a la Ribera Alta i
un 16% a la Ribera Baixa. S’ha de destacar que en
el sector de la construcció, sense perdre de vista
que és l’activitat menys representativa de la Ribera de Xúquer, els efectes de la COVID-19 no han
sigut negatius.
Pel que fa al nombre d’ERTO que s’han hagut
d’aplicar a les empreses de la comarca a conseqüència de la COVID-19, s’observa que s’han adjudicat un total de 3.165 ERTO motivats per qüestions de força major en el 90% dels casos, i que
han afectat 39.870 treballadors. El sector que més
ERTO ha aplicat és el de l’hostaleria.
A la Ribera Alta, amb 2.229 empreses i 11.251
treballadors afectats per un ERTO, la població
que més n’ha patit ha sigut Alzira, amb un 27,8%
d’empreses afectades, seguida d’Algemesí, amb
un 11,5% de casos. Pel que fa al nombre de treballadors, les poblacions que més han patit han
sigut Alzira, seguida de l’Alcúdia (poblacions amb
molta indústria), amb un 26,5% i un 11,9%, respectivament.
A la Ribera Baixa s’han adjudicat 936 ERTO que
han afectat un total de 28.619 treballadors. Les poblacions principals afectades per ERTO han sigut
Sueca i Cullera (poblacions al capdavant en el turisme de costa), amb un 32,1% d’afectats en cada
població. Si s’observa com ha afectat les persones
treballadores, la població que més ha patit ha sigut Almussafes (on hi ha la factoria Ford), amb un
90% de treballadors en procés d’ERTO.
Els ERTO adjudicats a les empreses de la Ribera
de Xúquer representen un 4,85% del total d’empreses afectades a la Comunitat Valenciana.
Respecte a la incidència dels ERTO sol·licitats de
març a juny del 2020, veiem com l’impacte en termes de persones treballadores afectades, l’activitat amb més incidència és la indústria manufacturera amb un 68,3%, seguida del comerç amb un
7,7% i de l’hostaleria amb un 7,5%. Si ho analitzem des del punt de vista de les sol·licituds d’ERTO, els sectors més afectats són l’hostaleria amb
un 27,17% d’empreses sol·licitants i el comerç,
amb un 23,7%. Atenent al criteri de la grandària
de les empreses per branques, és signiﬁcatiu que
la indústria només representa el 8% del nombre
de sol·licituds d’ERTO.
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Una altra mesura que ha oferit la Generalitat Valenciana ha sigut la concessió d’ajudes extraordinàries urgents als autònoms de la Comunitat Valenciana afectats per la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19 (EAUCOV 2020). En total han sigut
7.753 els autònoms que l’han sol·licitada dels quaranta-set municipis de la Ribera. Unes ajudes que
van dirigides a compensar la disminució d’ingressos derivats de la declaració de l’estat d’alarma.
Entre els requisits que es demanaven, hi ha els
següents: haver suspés l’activitat econòmica com
a conseqüència del RD 463/2020 o haver reduït la
facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75% respecte de la
mitjana facturada en el semestre natural anterior
a la declaració de l’estat d’alarma.

L’anàlisi territorial de la Ribera de Xúquer facilita establir uns aspectes clau per al seu desenvolupament
econòmic i la generació d’ocupació de qualitat.
1. Els llocs de treball són de baixa qualiﬁcació i
predominen en els diferents sectors econòmics.
Població envellida i amb un nivell educatiu poc
especialitzat.

II.7. EFECTES DE LA COVID-19

2. Model productiu cap a la terciarització: transformació de productes tradicionals (agrícoles) cap a
altres sectors com ara el turisme per a donar un
valor afegit i més rendibilitat al producte, i reduir
l’estacionalitat de l’ocupació i noves oportunitats
per a joves emprenedors. Aparició de noves activitats empresarials.

La pandèmia sanitària de la COVID-19 que vivim
provoca un canvi de dinàmiques econòmiques i
socials degudes a la nova situació de conﬁnament
i restriccions a la mobilitat i a l’activitat econòmica
establides en la declaració d’estat d’alarma.

3. Escassetat d’emprenedors en la branca agrària:
foment de l’emprenedoria cap a nous cultius i noves tècniques agrícoles promogudes pels instituts
tecnològics. Foment de l’economia social i el cooperativisme amb ajudes institucionals.

Uns quants canvis que podem destacar a conseqüència del conﬁnament i del procés de desescalada que durarà uns mesos, necessiten d’adaptacions ràpides al mercat de treball.

4. La formació per a l’ocupació oferida a la comarca se centra principalment en les famílies
professionals agràries, socioculturals i serveis a
la comunitat i les relacionades amb la indústria
automobilística i l’hostaleria, però s’ha d’analitzar
si permet una especialització dels professionals
del sector.

- El comerç ha experimentat un augment de compres a través d’internet (e-commerce) alhora que
el comerç de proximitat de primera necessitat
s’ha rellançat.
- El sector turístic, almenys durant els mesos
d’estiu, és en gran mesura turisme nacional.
- En el sector industrial s’ha vist com hi havia
mancances de productes al mercat considerats
necessaris per a afrontar la pandèmia, alhora que
tenien diﬁcultats d’aconseguir els subministraments de l’estranger per a poder continuar amb
l’activitat. Una situació que s’ha de mitigar amb el
repte de la reconversió.
- El sector agroalimentari ha eixit reforçat per ser
de primera necessitat i no haver patit tant les restriccions.
- El teletreball també s’ha vist afavorit com a mesura per a evitar contagis, amb la possibilitat de
canviar i implantar-se més després inclús de la
present crisi.
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II.8. ASPECTES CLAU PER AL
DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

5. El sector de la indústria automobilística és un
dels focus principals d’inserció laboral de la comarca, per la presència de Ford a Almussafes,
empresa que té un centre formatiu propi. No obstant això, el sector serveis és el sector que més
ocupabilitat proporciona, tot i que la contractació
és temporal.
6. La debilitat del comerç de proximitat per la falta
de motivació, formació i incorporació de noves tecnologies s’hauria de fer desaparéixer a partir del
teixit associatiu que hi ha amb més implicació i participació dels associats. D’altra banda, en la situació
actual de conﬁnament i distanciament obligat per
l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la COVID-19, pot eixir reforçat pel paper que s’ha donat
als comerços de proximitat i de primera necessitat.
A més de la importància de potenciar aspectes que
ara són tendència a la societat/consumidors: producte de proximitat, ecològic, de qualitat... que poden convertir-se en noves oportunitats de mercat.

7. La població riberenca té un nivell d’estudis, en
termes generals, poc especialitzat, això implica
que en les activitats econòmiques com la indústria i el sector agroalimentari, són sectors amb
una oferta d’ocupació difícil de cobrir. A més, el
sector serveis necessita personal especialitzat,
no sols pel que fa al turisme, també al xicotet comerç fan falta coneixements en venda electrònica, màrqueting en línia, etc. Unes necessitats que
ja estaven latents abans de la pandèmia de la
COVID-19, però que la situació actual ha fet que
siguen més urgents.
8. És necessari analitzar si l’oferta formativa de la
Ribera de Xúquer està a l’abast de tota la població
i sobretot si satisfà les necessitats de les empreses pel que fa a habilitats i qualitats professionals
dels treballadors i treballadores.
9. La R+D s’ha d’incorporar a tots els sectors econòmics, fonamentalment l’agrícola. Hem d’assolir
la coordinació amb els centres de formació i donar un impuls als projectes empresarials innovadors. Dins dels objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 apareix la producció
i el consum responsable, la innovació en els sectors econòmics, la salut i el benestar, les ciutats
sostenibles... i els municipis de la Ribera haurien
de traçar les aliances necessàries per a aconseguir junts els dits objectius.
10. Les comunicacions dins de la Ribera s’han
de millorar, els municipis més allunyats de les
capitals comarcals tenen una xarxa de transport
públic deﬁcient. Hauríem de buscar una cohesió
interna dels municipis de la comarca. Afavorir les
relacions entre els municipis.

tasca de l’equip investigador de la Universitat de
València ha sigut la de facilitar la metodologia de
treball i l’assessorament en el procés de participació previ a la redacció de les estratègies.
Primera fase: enquestes de participació
Els qüestionaris han permés aconseguir informació relacionada amb la inserció laboral, la qualitat
del treball, les accions que l’administració pública
du a terme en relació amb els col·lectius desfavorits, la millora de la formació, la consolidació
del model productiu, la igualtat de gènere en les
empreses, la millora d’infraestructures i serveis
públics, l’estructura territorial i la innovació.
Amb quaranta-dos respostes, s’arriba a la conclusió que a la Ribera de Xúquer s’ha de potenciar
l’economia social per a ser més competitius i millorar l’accés a la innovació; a més s’ha de fer comarca, és a dir, donar valor als recursos naturals
i patrimonials de la Ribera. Pel que fa a la formació és necessari que estiga vinculada a la realitat
del mercat de treball. Es remarca la falta d’agents
facilitadors i xarxes que permeten la coordinació
entre les diferents activitats empresarials i els
agents socials i econòmics.
Segona fase: entrevistes en profunditat
S’han fet un total de quaranta-set entrevistes que
han permés tindre una visió més àmplia dels recursos que pot oferir la comarca pel que fa a ocupació i per tant activitats econòmiques a desenvolupar, i la necessitat de crear sinergies entre el
sector agroalimentari i el turístic. D’altra banda,
han permés detectar les mancances dels diferents sectors per a garantir el desenvolupament
econòmic i social de la Ribera de Xúquer.

III. ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ
Una vegada feta l’anàlisi socioeconòmica de la
Ribera de Xúquer, i per tal d’elaborar unes estratègies en matèria d’ocupació que permeten dur
a terme accions de millora pel que fa al desenvolupament territorial de la comarca; s’ha dut a
terme un procés de participació que consta de
tres fases (enquestes, entrevistes i grups focals)
en què han participat els diferents agents socials
i econòmics de la Ribera de Xúquer (polítics, associacions empresarials i de participació social, sindicats, professorat de formació per a l’ocupació,
cooperatives agrícoles, federacions de cooperatives, empreses privades del sector agroalimentari,
turístic, comerç..., AODL i tècnics de turisme) dinamitzats i coordinats per l’equip del PATER. La

Una vegada més, s’ha fet palesa la necessitat
del bon funcionament de les xarxes territorials,
l’aproﬁtament de recursos i l’acostament de la
formació al mercat laboral.
Tercera fase: grups focals
Els dos que s’han dut a terme han sigut heterogenis quant al perﬁl dels participants (polítics, associacions empresarials i de participació
social, sindicats, professorat de formació per a
l’ocupació, cooperatives agrícoles, federacions
de cooperatives, empreses privades del sector
agroalimentari i turístic, AODL i tècnics de turisme) i en tots dos casos les qüestions plantejades
han sigut les mateixes:
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- Com podem millorar les relacions en matèria
d’ocupació entre el teixit empresarial de la Ribera
de Xúquer i l’administració comarcal?
- Tenint en compte que a la comarca les cooperatives agrícoles tenen un pes econòmic i social, com
es podria fer per a millorar-ne el funcionament i
traslladar el model cooperatiu a altres sectors?
- Atesa la importància de la formació i de professionalitzar els diferents sectors; com es podria articular una formació especialitzada amb la implicació de l’empresa privada? És possible i necessari
un consell comarcal de formació?
- Com es pot millorar la competitivitat del teixit
empresarial de la comarca?
Amb tot el procés participatiu, que ha tingut una
durada de dos mesos, s’han pogut concloure els
objectius estratègics que es plantegen tot seguit,
i que tenen com a referència de partida el document d’estratègies publicat en el 2019 per LABORA i la Universitat de València, en el qual hi ha els
principis de desenvolupament territorial.

III.1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS
OBJECTIU 1: OCUPABILITAT, INSERCIÓ
SOCIOLABORAL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

- Compartir informació i col·laboració en matèria
d’ocupació.
Compartir informació amb tots els agents públics
del territori (LABORA, associacions empresarials,
cooperatives, sindicats, ajuntaments, altres pactes per l’ocupació) sobre totes les actuacions que
es duen a terme.
Col·laboració en matèria d’ocupació amb el teixit
empresarial de la comarca; s’han de conéixer de
manera exhaustiva les necessitats de les organitzacions empresarials.
B. Accions dirigides a la inserció laboral per
compte d’altri de persones desocupades
- Treballar en xarxa, aproﬁtar sinergies en temes d’ocupació amb actors socials com LABORA,
AODL, ajuntaments, sindicats, associacions empresarials, altres associacions, etc.
- Fomentar i difondre el Servei Itinerant d’Inserció
i Orientació Laboral de la comarca que desenvolupa programes on la col·laboració i el treball en
equip són clau per a la cerca d’ocupació.
- Potenciar les tasques de prospecció i intermediació laboral amb la implicació i participació dels
actors socials de la comarca (sindicats, associacions empresarials)
• Perﬁls que necessiten les empreses

L’atur és un problema signiﬁcatiu a la Ribera de
Xúquer i ara amb la crisi de la COVID-19 encara
s’ha agreujat més i seran necessàries reformes
estructurals per a la creació de noves empreses i
la recuperació i la permanència d’altres.
S’ha de promoure la inserció laboral mitjançant
projectes innovadors, integrals, participatius i
dinàmics per a millorar l’ocupabilitat, fomentar
l’emprenedoria social, fer visible el teixit empresarial i la responsabilitat social de les empreses.
A. Coordinació i col·laboració entre els diferents agents socials del territori en matèria
d’ocupació
- Col·laboració i coordinació entre els AODL i els
diferents programes d’ocupació en el territori.
La cooperació, col·laboració i coordinació entre els
diferents AODL de la comarca ha de ser constant;
caldria reforçar la xarxa dels AODL de la Ribera
coordinada pel PATER.
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• Ritme de creació de llocs de treball
• Amb quins recursos arriben les empreses al
personal que contracten: ETT, anuncis, xarxa
de contactes, LABORA, etc.
• Situació concreta de l’empresa degut a la pandèmia de la COVID-19
- Establir una relació de col·laboració amb el teixit empresarial no només de manera puntual sinó
poder comptar amb les empreses al llarg del
temps mitjançant la ﬁdelització (visites, telefonades regularment, enviament d’informació, etc.).
C. Foment de l’emprenedoria
- Promoció de l’emprenedoria, dels projectes
empresarials innovadors, del cooperativisme, de
l’economia social i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Arran de la crisi de la COVID-19 hem de resoldre
com volem enfocar la recuperació econòmica i ﬁxar bé les nostres necessitats perquè és el moment de fer una estratègia per a un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador.
Hi ha noves oportunitats de negoci i cal promoure
i fomentar el cooperativisme i l’economia social
en les diferents localitats de la comarca.
També, s’han de fer campanyes de difusió de l’emprenedoria a través de les xarxes socials, i jornades presencials amb cooperatives i empreses
d’economia social amb èxit i projectes i experiències innovadores.
Des de l’administració pública s’ha de fer un esforç per tal d’aconseguir junts els ODS de l’Agenda
2030 (consum responsable, innovació en sectors
econòmics, ciutats sostenibles, inclusió, prosperitat econòmica…).
- Promoció del comerç local
Informar les pimes, i fer-ne difusió, d’eines en
promoció local de recursos que ja tenim a l’abast
i de les que s’han creat per tal d’atendre les necessitats plantejades pel comerç minorista: galeria comercial, aparador virtual, AFIC WEB, comerciants i professionals, AFIC WEB-CCV (centre
comercial virtual).
- Promoció de jornades de treball en xarxa
S’han d’organitzar actes en els quals es puga
construir una xarxa de contactes que ajuden a generar oportunitats tant de negoci com laborals.
Les jornades de treball en xarxa promouen el contacte entre les empreses de la comarca, generen
sinergies i possibles col·laboracions, a més també poden resultar beneﬁcioses per a les persones
que busquen una ocupació.

OBJECTIU 2: QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I MILLORA DE LES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE LA
MÀ D’OBRA
L’augment quantitatiu de llocs de treball en els
darrers anys no pot deixar de costat que en la
majoria dels casos es tracta d’ocupacions precàries (temporalitat, jornades parcials involuntàries,
economia submergida, contractes eventuals, sous
baixos, torns rotatoris, poca conciliació de la vida
familiar i laboral, inestabilitat laboral, no promoció
en l’ocupació, etc.).
El tipus d’activitats productives que es fan a la comarca, la manera d’organitzar-se i les pràctiques
de la gestió de la mà d’obra, i les opcions tecnològiques i de competitivitat que tenen comporten
una sèrie d’elements estructurals que inﬂueixen
signiﬁcativament en la precarietat de l’ocupació i
s’han de considerar per a millorar.
Si la comarca vol créixer de manera intel·ligent,
sostenible i integradora necessita una economia basada en el coneixement, la innovació, la
qualitat, la competitivitat i la promoció de l’economia verda.
S’ha d’aconseguir un mercat laboral que oferisca
ocupació de qualitat, estabilitat i seguretat i una
negociació col·lectiva excel·lent.
Hi ha una oportunitat per a generar ocupació de
qualitat i el procés de canvi es podria basar a millorar les infraestructures mediambientals (xarxa
verda, condicionament del marge del riu Xúquer),
a potenciar el turisme i el clúster agroalimentari,
a fomentar la rendibilitat de les energies renovables, a desenvolupar el tractament de residus, a
digitalitzar el teixit comercial, a internacionalitzar
les empreses més competitives, a oferir serveis
públics de qualitat (sociosanitaris, educació, etc..
A. Avançar cap a un model de relacions laborals
orientat a la millora de la qualitat de l’ocupació

- Promoció de cotreball-espais públics a la comarca
Oferir i promoure espais públics per a desenvolupar activitats empresarials en les etapes inicials. El
cotreball és una nova manera de treballar amb criteris d’economia, innovació, sinergia i col·laboració
en un espai comú. No només és compartir espai i
les eines de treball, sinó també moments, experiències professionals i personals, i sobretot créixer.

- Promoure en les empreses de la comarca accions per a sensibilitzar i donar suport a la gestió
responsable dels recursos humans i el foment de
l’ocupació.
La responsabilitat social és un model innovador de
gestió de les empreses i organitzacions basat en
criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental. A més, incrementa la competitivitat
i fomenta el desenvolupament sostenible, alhora
que contribueix a construir una societat millor.
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- Contribuir a la implantació d’un nou model productiu que tinga la implicació de les empreses i
les persones treballadores. La motivació i satisfacció dels treballadors, mitjançant el desenvolupament professional i la participació en diferents
àmbits de l’empresa (gestió, beneﬁcis, propietat).
- Impuls al diàleg social, a la responsabilitat social
i empresarial, a les bones pràctiques i a l’ocupació local. Participació del treballador en l’empresa.
Aplicació de principis d’economia social.
- Reforç de l’activitat inspectora i la lluita contra el
frau laboral. Mesures de seguretat i salut laboral.
Incorporació de mesures per a combatre i reduir
pràctiques de l’economia submergida.
OBJECTIU 3: ATENCIÓ A LES PERSONES,
INCLUSIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS
DESFAVORITS
El plantejament general de la millora de l’ocupabilitat a la comarca ha de prestar una atenció
especíﬁca als col·lectius amb especials diﬁcultats
d’integració en el mercat de treball, particularment gent jove amb dèﬁcits de formació, dones,
persones desocupades de llarga duració, majors
de quaranta-cinc anys, persones amb diversitat
funcional o en situació d’exclusió social.
El mercat laboral és molt excloent i deixa fora
moltes persones; els col·lectius desfavorits tenen
més poques possibilitats per a inserir-s’hi i és per
això necessari que disposem de programes especíﬁcs que els ajuden a millorar l’ocupabilitat.
El treball digniﬁca i ens fa sentir-nos útils i és instrument clau de desenvolupament i inclusió social, sobretot per a col·lectius vulnerables.
Els programes d’ocupació per a col·lectius desfavorits s’han de coordinar i treballar en xarxa amb
els departaments de Serveis Socials, LABORA i
amb altres entitats.
A més a més, s’ha de complir un protocol per tal
de recopilar documentació i de registrar i sistematitzar la informació i el seguiment que s’ha de
fer al llarg de la implementació de l’itinerari.
D’altra banda, l’equip tècnic ha de fer una tasca
de prospecció en les empreses de la comarca, a
més d’una campanya per a conscienciar i acostar les persones vulnerables al teixit empresarial.
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A. Promoció de l’ocupació juvenil
S’ha de fer una orientació professional per a l’ocupació i autoocupació, dinàmica, participativa i collaborativa, amb activitats en línia i amb coordinació
i col·laboració amb els tècnics d’orientació de LABORA del Programa de Garantia Juvenil (PGJ).
Informar i fer difusió entre la joventut de la Ribera dels programes de formació i ocupació Avalem
Joves, als instituts, als centres de formació professional, als centres d’informació juvenil, a les
universitats, etc.
Els plans de formació LABORA tenen com a ﬁnalitat millorar l’ocupabilitat de la gent jove; caldria
disposar d’una oferta formativa vinculada al sector turisme, agroalimentari, serveis d’atenció a les
persones, noves tecnologies, l’economia verda, les
energies renovables, la digitalització, etc., perquè
són especialitats que demana el mercat laboral.
S’ha de promoure la contractació de gent jove en
pimes i empreses del tercer sector i per això amb
coordinació amb LABORA s’han de difondre a les
empreses de la comarca les subvencions per contractació de joves qualiﬁcats.
Caldria que les subvencions destinades a les contractacions de joves qualiﬁcats i no qualiﬁcats per
part d’entitats locals foren vinculants amb la implementació dels ODS de l’Agenda 2030.
S’han de visitar empreses per a fer-hi pràctiques formatives i laborals adaptades a cada
perfil de jove.
B. Accions dirigides a majors de quaranta-cinc
anys
Coordinació i col·laboració amb el pla integral d’ocupació i formació Avalem Experiència de LABORA.
Difusió entre el teixit empresarial de la comarca
de les subvencions per a empreses que contracten majors de quaranta-cinc anys.
S’haurien de fer accions de requaliﬁcació per a
aconseguir un retorn al mercat laboral (nous ﬁlons d’ocupació com ara energies renovables, noves tecnologies, etc.) dels majors de quaranta-cinc
anys. També, fer itineraris d’inserció laboral individual adaptats a les necessitats de cada persona,
informar de la realització de tallers mixtos d’ocupació-formació i de les convocatòries de LABORA
per a acreditar competències professionals.

C. Accions dirigides a persones en situació o risc
d’exclusió social, desocupats de llarga duració i
col·lectius vulnerables
Coordinació dels programes d’inserció sociolaboral desplegats en el territori amb els departaments de serveis socials i les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables.
Realització de programes especíﬁcs d’inserció
sociolaboral basats en l’acompanyament i la intervenció amb les persones (disseny, planiﬁcació
i implementació d’un itinerari personalitzat d’inserció). Utilització d’eines, recursos i accions per
a millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries i
així poder inserir-se en el mercat laboral.
Hi ha programes mixtos d’ocupació-formació
especíﬁcs per a col·lectius vulnerables, s’han de
buscar especialitats formatives que siguen adequades als participants del programa i vinculants
amb la implementació dels ODS de l’Agenda 2030.
Realització d’una tasca de prospecció en les empreses de la comarca i campanyes de sensibilització per a superar estereotips que diﬁculten la
inserció sociolaboral de col·lectius desfavorits.
És interessant saber que les empreses poden
sentir-se més predisposades a contractar persones vulnerables, si, a canvi, veuen que obtenen un
reconeixement social explícit per part de la societat, les institucions i els clients.
També s’han de desenvolupar estratègies de captació d’empreses de la Ribera de Xúquer per tal
d’aconseguir que participen en la inserció sociolaboral dels col·lectius vulnerables i contribuir a
construir una societat millor.
Fomentar l’ús d’empreses d’inserció i donar suport als centres especials d’ocupació per al foment de l’ocupació de persones amb diversitat
funcional.
OBJECTIU 4. MILLORA DE LES QUALIFICACIONS
LABORALS DE LA POBLACIÓ I ADEQUACIÓ
DEL SISTEMA DE FORMACIÓ LOCAL A LES
NECESSITATS TERRITORIALS
L’impuls de tota activitat productiva du associades unes necessitats formatives que, en major
o menor mesura, han d’abastar tot el sistema
formatiu del territori. Alhora, i per tal de contribuir en la promoció econòmica de la Ribera de
Xúquer, les estratègies d’ocupació han d’integrar

la formació, i han d’estar dirigides als col·lectius
més poc qualiﬁcats.
S’ha de tindre en compte que per a abastir de
programes formatius que realment s’adapten a
les carències del territori, els diferents actors que
hi intervenen (administració pública, centres formatius, agents socials i econòmics) han d’establir
una xarxa col·laborativa.
Actualment, a la comarca de la Ribera hi ha més
de 3.900 estudiants de formació professional que
disposen de centres a les localitats d’Alberic, Algemesí, Almussafes, Alzira, Carcaixent, Carlet,
Catadau, Cullera, Guadassuar, Llombai, Sueca i
Castelló.
Les famílies professionals més oferides, igual
que a escala autonòmica, són les d’administració
i gestió, informàtica i comunicacions, i electricitat
i electrònica. L’oferta de la branca agrària és més
gran que a la resta de la Comunitat Valenciana,
però és una formació de nivell bàsic majoritàriament; família professional que caldria reforçar,
si es pretén donar valor al sector agroalimentari.
Els certiﬁcats de professionalitat complementen
la formació professional quant a l’adequació de la
formació a les activitats econòmiques principals
de la comarca. Són més de dèsset poblacions les
que tenen centres on s’imparteixen certiﬁcats;
una oferta que comprén especialitats en atenció
sociosanitària, turisme, idiomes, forestal i agrària,
manteniment de vehicles, etc.
Tot i això, fa falta un replantejament en l’oferta
formativa pel que fa a la disposició al llarg del territori, a l’adequació a les necessitats del mercat
laboral i dels col·lectius vulnerables amb baixa
qualiﬁcació, que es procura arreplegar amb les
accions que hi ha tot seguit.
A. Coordinació territorial dels agents que participen en la formació i de l’oferta formativa
La implicació, col·laboració i coordinació entre els
diferents agents socials i econòmics del territori
és clau per a dotar la Ribera de Xúquer d’una oferta formativa que s’adequa a la realitat de la comarca, tant pel que fa a les famílies professionals
o especialitats com per l’adequació als col·lectius
als quals va dirigida, així com per a fer-ne difusió.
És essencial fer ús de les xarxes ja existents, i
també s’ha de fer pedagogia participativa per a
connectar amb les institucions i donar resposta a
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les necessitats del territori. Per això és important
tindre en compte les accions següents:
- Dotar de caràcter vinculant els consells socials
i consells escolars municipals i comarcal: són
òrgans consultius des dels quals es poden prendre decisions en matèries relatives a la formació
reglada, certiﬁcats de professionalitat, formació
continua, parcial, lligades a les necessitats del
territori. És important consensuar quines famílies professionals s’hi han d’implantar, donar veu
a tots els actors participants, des de les empreses
ﬁns als alumnes, i articular-ne la implantació a
través de l’administració.
- Materialitzar un observatori de formació, organització participativa que ha de ser vinculant, on a
més de prendre decisions sobre com organitzar la
formació, ha de ser l’espai on es detecten necessitats de formació presents i futures mitjançant
l’acostament del mercat laboral a l’educació; ha
de posar a l’abast eines que permeten no només
difondre la formació sinó també ser la referència
per a la població riberenca d’on trobar-la, acostar
la formació a les localitats més menudes i als collectius vulnerables.
B. Formació coherent a les necessitats presents
i futures de les diferents activitats productives
Parlar de la Ribera de Xúquer és parlar d’agricultura. Tot i que en les darreres dècades l’activitat
l’ha desplaçada el sector serveis, la pandèmia
actual de la COVID-19 ha fet palesa la importància dels sectors primaris i especialment el sector
agroalimentari per a garantir i abastir els mercats.
S’ha d’aproﬁtar l’impuls i des de les institucions i
els òrgans consultius dotar de valor l’agricultura
i professionalitzar-la, i un dels mitjans principals
per a fer-ho és a través de la formació, la qual,
com a element de dinamització i modernització,
permet millorar i augmentar les explotacions.
És important centrar els esforços a oferir formació en les especialitats següents: agroecologia,
agroforestal, cicle formatiu en agricultura forestal i jardineria ecològica; qualitat i seguretat alimentària; digitalització del sector agrari; creació
de càtedres que permeten la investigació; acostar la universitat a la comarca, establint una extensió universitària d’agroecologia, que permeta
millorar la investigació, la producció i la distribució del sector.
Un altre sector clau de la comarca és el turisme,
la Ribera té recursos naturals, culturals i de patri522

moni que s’han de posar en valor des d’una perspectiva sostenible; ampliar el sector més enllà del
sol i la platja al turisme rural, per a fer-ho cal professionalitzar el sector ampliant l’oferta formativa: servei de restaurants, gastronomia, hostaleria,
gestió d’allotjaments, guies turístics, idiomes.
Si bé la necessitat de respectar els recursos naturals i de viure la natura de manera sostenible s’ha
intensiﬁcat arran de la pandèmia de la COVID-19,
ja fa uns quants anys que es treballa a fer polítiques que preserven el medi ambient. Una direcció
que genera noves ocupacions i conversió de les ja
establides, que, evidentment, necessiten persones
especialitzades: forestals, guies mediambientals,
energies renovables, reciclatge en noves tecnologies dels oﬁcis.
El comerç també s’ha de professionalitzar i abastir d’eines que permeten adaptar-se als entorns
canviants que vivim, de la mateixa manera que fan
falta campanyes de sensibilització de la població
per a consumir comerç local, comerç que s’ha
d’actualitzar per a oferir a la clientela facilitats de
compra, i per això cal formació en e-commerce,
venda en línia, xarxes socials o màrqueting digital.
L’educació, a més de ser l’instrument que permet
facilitar l’accés a les persones al mercat laboral,
és el canal a utilitzar per a formar persones amb
valors, necessaris per a entendre la col·laboració i
cooperació entre agents socials i econòmics.
C. Adaptar l’oferta formativa als diferents perﬁls de persones desocupades
Quan s’aborda el tema de formació per a l’ocupació,
principalment el que es debat és la formació que
facilita l’accés al mercat de treball dels col·lectius
amb recursos, de persones sobrequaliﬁcades, persones que o treballen i necessiten especialitzar-se
o persones que tot i estar desocupades busquen
faena de manera activa. Però no es pot obviar el
fet que hi ha un col·lectiu amb falta de recursos i
que els requisits de formació del mercat de treball
impedeixen que s’hi incorporen.
Per tal de pal·liar el dit fenomen es proposen les
accions següents:
- Certiﬁcació de l’experiència professional. Sobretot en la indústria i en l’agricultura hi ha un
col·lectiu, majoritàriament desocupats de més de
quaranta-cinc anys, que tenen molta experiència
professional però no tenen titulació, fet que suposa una barrera en el mercat de treball, per tant

caldria certiﬁcar la dita experiència i acordar-ne
l’equivalència.

cions, cooperació entre els diferents actors, i recuperar així la identitat territorial.

- Formació en centres de treball. Els col·lectius
més vulnerables estan desvinculats del mercat
laboral, i sobretot estan despenjats totalment
del model de formació actual, per tant potenciar i adaptar els programes taller, la FP dual, fer
formació que permeta digniﬁcar-los amb un sou
i una titulació.

A. Creació d’un clúster agroalimentari

OBJECTIU 5. CONSOLIDACIÓ DEL MODEL
PRODUCTIU MITJANÇANT L’IMPULS DE
SECTORS EXISTENTS I EL SUPORT A
ACTIVITATS ESPECIALMENT DE MAJOR
VALOR AFEGIT, EN EL CONTEXT DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL
La Ribera de Xúquer és una comarca amb molts
recursos i activitats productives que cal posar en
valor per tal que siga un territori competitiu.
El desenvolupament econòmic sostenible és clau
per a la recuperació de l’ocupació i la consolidació del model productiu. Actualment l’ocupació a la Ribera de Xúquer es caracteritza principalment per l’estacionalitat i la jornada parcial;
per tal de minimitzar la dita situació i millorar la
qualitat de l’ocupació és necessari apostar per
la cooperació entre sectors, buscar sinergies que
fomenten llocs de treball, garantir el diàleg entre
els agents socials i fomentar la responsabilitat
social empresarial.
Les estratègies per a millorar l’ocupació han de
contemplar l’impuls de les activitats productives
consolidades a través de la innovació, la millora
competitiva, i també han de tindre en compte el
desenvolupament de les activitats empresarials
emergents.
La situació derivada de la COVID-19 força a la
reinvenció pel que fa al desenvolupament local,
tenint en compte les noves activitats econòmiques i socials, les noves tendències, canvis d’hàbits, que permeten l’aparició de noves vetes de
mercat i ocupació. En conseqüència, és imprescindible l’adaptació de les empreses a les noves
necessitats i generar vies de cooperació per a
mantindre’s.
Tal com apunten els experts que han format part
del procés participatiu, cal transformar la pandèmia de la COVID-19 en una oportunitat per a la recuperació econòmica lligada al territori; aproﬁtar
els recursos i posar-los en valor, crear col·labora-

A la Ribera de Xúquer el sector agroalimentari té
molta importància, abasta l’explotació agrària, la
producció i manipulació, la logística i el transport, i
la comercialització. Totes activitats que es despleguen al llarg del territori riberenc; són empreses
que s’interrelacionen, per tant és fa necessària
l’articulació d’un clúster, i fomentar així la millora competitiva, l’aproﬁtament de recursos, l’accés
a la innovació, la millora de processos, és a dir,
els avantatges que afavoreixen la competitivitat i
l’ocupació.
Accés a la innovació, per tal d’assegurar la competitivitat és necessari adaptar-se a les noves
tendències, mitjançant la creació de parcs tecnològics i ajudes a la innovació per a poder invertir
en maquinària i modernitzar els processos productius.
- Donar valor als productes, fomentar les denominacions d’origen que permeten donar a conéixer
el producte i la comarca. Establir sinergies amb el
turisme gastronòmic.
- Ajudes a la contractació, donar a conéixer les ajudes actuals per a la contractació i que s’adapten a
les necessitats especíﬁques de les empreses.
B. Impuls dels sectors econòmics i vetes de
mercat i ocupació emergents
Serveis
A la ciutat d’Alzira hi ha un gran nombre de persones aﬁliades a la Seguretat Social que pertanyen
al sector sanitari, ja que s’hi troba l’hospital comarcal. A més, al voltant de l’atenció sanitària hi
ha tot un seguit de professions per a la cura de
persones dependents que cal tindre en compte
com a possible veta de mercat i ocupació: atenció
sociosanitària, neteja domèstica, cuina, augment
de residències.
D’altra banda, i atesa la falta de conciliació laboral,
fan falta ﬁgures professionals que també s’han de
posar en valor i professionalitzar: monitors de
temps lliure, persones per a tindre compte de cries menudes
A la Ribera de Xúquer, igual que a la resta del País
Valencià, el gros empresarial és majoritàriament
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de xicotetes i mitjanes empreses, que externalitzen les activitats que no són l’objectiu principal
que tenen; no obstant això s’observa que a la comarca fan falta serveis professionals per a donar
prestació al teixit empresarial i comercial:
- Empreses d’estudis de mercat
- Empreses de publicitat i màrqueting

tela serveis com ara la venda en línia, el pagament
en targeta, distribució de la comanda, etc.
Equilibri mediambiental i territorial
L’economia verda, basada en la sostenibilitat i la
recuperació ecològica, assoleix importància arran
de l’epidèmia que vivim. Per això la importància
d’una estructura empresarial que estiga vinculada al territori.

- Empreses d’investigació
Turisme

Lligat amb això s’aborden en les diferents fases
del procés participatiu executat per a l’elaboració
d’estratègies, un seguit d’accions:

El sector turístic, junt amb l’agroalimentari, és un
dels impulsors principals de l’economia a la Ribera de Xúquer, tot i això cal revitalitzar-lo i aproﬁtar
els recursos que la comarca té més enllà del sol
i la platja.

- Adequar i posar en valor el riu Xúquer: planter,
creació de zones d’oci, indicar rutes a peu i en bicicleta, manteniment de sendes, etc.

És un sector que permet la dinamització econòmica, si s’aconsegueix la cooperació entre les diferents activitats econòmiques i dirigir els esforços
perquè el turisme siga de qualitat i sostenible.

- Crear horts escolars; s’ha de conscienciar la població des de les escoles.

- Turisme gastronòmic: permet diversiﬁcar els
ingressos dels sector agrari. Donant a conéixer
la riquesa gastronòmica de la zona, és possible
crear un seguit de rutes experiencials que duen
associades el consum del producte local, als restaurants, venda directa i possibilitat d’internacionalitzar-lo mitjançant la venda en línia.

- Energies renovables: a més de fomentar l’ús, és
necessari formar professionals per a la instal·lació i el manteniment i adaptar les professions tradicionals (llanterners, electricistes…).

- Turisme rural: posa en valor el patrimoni natural,
com ara el riu Xúquer, element que vertebra tota
la comarca. Una volta més es posa de manifest el
turisme d’experiències, oci lligat a descobrir l’entorn d’una manera sostenible.

- Promoure l’aproﬁtament de residus.

Les vetes de mercat i ocupació que ixen de la reconversió del turisme de la comarca són les següents: guies turístics, guies mediambientals,
empreses d’oci, controladors d’aforament en zones de bany als rius, adaptació de les vies rurals
a carrils bici.

Tot i veure’s reduïda en els darrers anys, continua
havent-hi una bretxa de gènere en l’ocupació. A més
d’haver sectors i/o activitats clarament masculins i
d’altres femenins, el tipus de jornada laboral també
fa palesa la dita desigualtat.

Comerç
El comerç a la menuda és el sector més afectat,
no sols, per la pandèmia de la COVID-19, sinó per
l’efecte que les grans superfícies generen sobre el
consum (immediatesa, articles més barats, facilitats de compra, etc.). Per això és imprescindible
que s’adapte i impulsar-lo, mitjançant campanyes
de difusió i conscienciació de consum de km 0, accés a noves tecnologies per tal d’oferir a la clien524

- Promoure rutes guiades d’espais ambientals i
patrimonials a la Ribera.

- Reciclar el sector de la construcció cap a la rehabilitació ecològica de vivendes.

OBJECTIU 6. PRINCIPI DE TRANSVERSALITAT
DE GÈNERE, IGUALTAT DE CONDICIONS ENTRE
HOMES I DONES

Les dones són qui, generalment, assumeixen el rol
de tindre compte de les persones a càrrec, fet que
s’ha vist agreujat com a conseqüència de la COVID-19.
A. Educació en igualtat de gènere
La conscienciació per la igualtat entre homes i
dones s’ha de promoure també des de les escoles, per tant és necessari que en el projecte curricular del centre s’incloguen projectes en coe-

ducació i igualtat.

INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I SERVEIS
PÚBLICS

B. Educació en igualtat de gènere
Evidentment les dones, com a persones, necessiten orientació laboral, però no ha de dur implícita
una manera diferent d’aplicar-la; el que sí que és
necessari, és motivar les dones a estudiar les famílies professionals del món de la tecnologia i les
comunicacions, és a dir, branques formatives que
trenquen la bretxa que hi ha entre homes i dones;
també fomentar l’emprenedoria en els sectors en
què per naturalesa el gènere femení té més habilitats, com ara el desenvolupament del medi rural,
artesania sostenible...
Pel que fa al mercat de treball, i per tal que la llei
empare les dones, és important que tot allò relatiu amb la contractació, els salaris per categories
professionals, etcètera, estiga previst en el conveni col·lectiu.
Un altre aspecte que s’ha de considerar és l’obligatorietat dels plans d’igualtat amb independència del nombre de treballadors que tinguen les
empreses i el seguiment posterior. És evident que
les mitjanes i xicotetes empreses no poden destinar recursos al desenvolupament i la implantació
dels plans d’igualtat, per tant s’ha de potenciar la
xarxa de punts d’agents d’igualtat que en donen
el servei.
Les dones tenen establit el rol de tindre compte
de ﬁlls i majors, fet que en molts casos implica
l’abandonament de la carrera professional. L’epidèmia de la COVID-19 ha permés en moltes empreses la possibilitat de teletreballar, però s’ha
caigut en l’error de suposar que la mesura presa
permet la conciliació laboral. Per tant, s’han d’establir mesures reals de conciliació:
- Replantejant les jornades laborals, compactant-les, treballant per objectius.
- Incentivant la igualtat de gènere en les empreses, permetent el lideratge de les dones.
- Implicant l’home en la faena de cuidar els familiars dependents, mitjançant permisos igualitaris
i intransferibles.
- Gratiﬁcant les empreses que apliquen mesures
de conciliació.

La millora de les infraestructures, els equipaments i els serveis públics incideix positivament
en la competitivitat de les activitats econòmiques,
en la qualitat de vida de les persones, en l’atractiu
territorial (per a persones i empreses) i en l’articulació dels territoris, tant la interna com la connectivitat externa. Per tant, es tracta d’un objectiu
estratègic de cara a la millora de la capacitat de
generació d’ocupació en el territori i que pot facilitar la innovació de les empreses avançant cap a
un desenvolupament territorial sostenible.
A. Millora de les comunicacions internes i externes
- Millorar les comunicacions de transport entre els
municipis de la Ribera per a millorar la cohesió interna de l’àrea i facilitar els desplaçaments per motius de treball, formació o accés a serveis públics;
perquè no hi haja desequilibri en les oportunitats
d’accés, independentment d’on es visca.
• Millorar la freqüència de pas de les línies d’autobusos i dels trens entre els municipis, inclús
ampliar la xarxa per a connectar pobles actualment quasi aïllats que solen ser els que tenen més poca població i els perifèrics.
- Implantació efectiva del corredor mediterrani
que incrementarà la competitivitat i facilitarà les
exportacions.
- Creació d’itineraris de mobilitat sostenible:
• Completar la xarxa de vies ciclistes urbanes i
interurbanes, aproﬁtant els camins rurals. La
xarxa ha de buscar sempre el camí més recte entre els municipis veïns, als polígons, als
centres de formació i sanitaris; i s’ha de facilitar la combinació bici+tren.
• Acabar les vies verdes comarcals: Ribera-Safor
o de l’antic trenet entre Carcaixent-Alzira i Tavernes (que continua ﬁns a Dénia), Ribera-Costera entre Manuel i Xàtiva, i el Camí del Xúquer
entre Sumacàrcer i Cullera, que a més serien
vies d’entrada des de la costa per al turisme
verd, més respectuós amb l’entorn i la cultura, i
que pot ajudar a dinamitzar l’economia.
B. Millora de les infraestructures industrials,
agrícoles, comercials

OBJECTIU 7. MILLORA DE LES
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- Millora de la qualitat de les infraestructures
dels polígons (accessibilitat, subministrament,
xarxa informàtica, il·luminació, gestió de residus,
plans de seguretat...).
- Millora de la situació legal, d’infraestructures i
serveis, de les empreses que es queden fora dels
polígons industrials per a enquadrar-les d’una manera adequada en el pla d’ordenació urbanística de
la població i no es vegen limitades a necessitats
d’ampliacions o canvis d’activitat.
- Aproﬁtament del sòl industrial amb una estratègia comarcal, ja que sobren parcel·les als polígons
industrials. Haurien d’actualitzar-se per a poder
ﬁrmar projectes amb la UE més sostenibles, relacionats amb les noves energies, com ara la creació de cooperatives d’energia solar.
- Millora de les infraestructures viàries i hidràuliques a les zones d’explotacions agrícoles per a
millorar la competitivitat.
- Millora de les zones comercials dels municipis que facen més atractiva l’experiència del comerç local amb zones d’aparcaments habilitades,
transport públic, conversió en zona de vianants
dels carrers amb més densitat comercial…
- Promoció de l’associacionisme de les empreses
dels polígons per a aconseguir una major interlocució amb les administracions públiques i impulsar serveis avançats comuns de màrqueting i
publicitat, estudis de mercat, R+D+I, noves TIC...
que milloren la competitivitat i la innovació.
C. Dotació de serveis públics i equipaments, en
particular en el medi rural, en municipis més
menuts o més aïllats
Una millora en la qualitat de vida al medi rural
que ajudarà a revertir el ﬂux de persones cap a
les grans ciutats.

- Millorar l’oferta comarcal de centres sanitaris
i geriàtrics, i reforçar el servei d’ajuda a domicili
per a persones dependents.
- Mantindre les oﬁcines bancàries, correus… a les
poblacions xicotetes.
D. Posar en valor el riu Xúquer i els aﬂuents
(Sellent, Albaida, dels Ulls o Verd i Magre) amb
diferents actuacions d’infraestructures i equipaments, que faciliten l’aparició de rutes turístiques
al voltant del riu amb ﬁlons d’ocupació d’activitats
turístiques sostenibles relacionats amb els rius
(cases rurals, turisme actiu, guies turístics, visites als pobles riberencs…) que revitalitzaran tota
la zona:
- Actuacions de les diferents administracions públiques al riu per a adequar-lo i posar-lo en valor: restauracions ambientals amb espècies autòctones xeròﬁles; plantacions de bosc de ribera
i substitució de la canya, creació de zones d’oci,
adequació de sendes per a anar a peu o en bici,
accessos al riu en tots els pobles per a fruir-ne,
manteniment de sendes i camins de muntanya,
adequació com a zona natural d’esplai l’extens espai ﬂuvial entre la nova i la vella conﬂuència del
riu Albaida i el Xúquer, eliminació de plantes allòctones, recuperació de fauna autòctona...
- Posada en marxa del pla d’avingudes paralitzat
des del 2000 a càrrec de la CHJ (Confederació Hidrogràﬁca del Xúquer), eixamplant el llit ﬂuvial del
Xúquer.
- Adequació de les zones de bany continental al
riu, amb controladors de l’aforament i vigilància
del paratge.
III.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB LES XARXES TERRITORIALS
OBJECTIU 8. ESTRUCTURA TERRITORIAL I
XARXES INTERNES I EXTERNES

- Centres de formació
• Aproﬁtar les instal·lacions i els equipaments
dels centres de formació que hi ha per a fer
cursos en horari vespertí i així aproﬁtar els recursos i ser més eﬁcients.
• Equipar el Molí de Montsalvà de Polinyà de Xúquer, propietat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa per a fer-hi activitats formatives de la
família professional d’hostaleria i turisme.
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A la Ribera de Xúquer hi ha el PATER (Pacte territorial per a l’ocupació de la Ribera), organització
territorial, institucional i política d’àmbit comarcal
que junt amb les associacions empresarials, sindicals i de participació social conformen una estructura territorial amb xarxes internes i externes
molt valuoses.
El PATER és una eina útil per al desenvolupament
local, ja que possibilita la col·laboració i participació entre entitats públiques i privades.

Així i tot, s’ha de fer visible el PATER per tal que
el conjunt de la societat el conega i aproﬁte els
recursos que l’entitat posa a l’abast.

institució referent i homogeneïtzadora de la comarca.

A. Potenciar el pacte territorial per a l’ocupació
de la Ribera (PATER)

- Fer visible el PATER amb la necessitat d’establir
noves vies de comunicació o millorar les que hi ha
per a donar a conéixer tots els recursos de què
disposa per a la comarca.

- Desenvolupar l’experiència de col·laboració
comarcal entre actors públics i organitzacions
empresarials i sindicals del pacte territorial per
a l’ocupació de la Ribera, aprofundint en l’acord
territorial per a l’ocupació i obrint-lo a la col·laboració amb més entitats del territori: centres de
formació, instituts tecnològics, consells reguladors de les denominacions d’origen, la universitat,
AODL, associacions de participació social...

- Suport de LABORA a la dinàmica dels pactes territorials per a l’ocupació (continuïtat del pla Avalem Territori o impuls d’altres programes d’ocupació concertats des dels territoris) dotant amb
més continuïtat els programes subvencionats i
també els tècnics responsables, ja que són processos complexos on el coneixement del territori
junt amb la participació dels agents territorials és
crucial.

En el procés participatiu s’ha evidenciat la necessitat de reunions periòdiques i continuades
de les dites xarxes on debatre sobre la situació i
les necessitats del mercat laboral comarcal i que
permeta anar adaptant i modiﬁcant les estratègies d’ocupació des del mateix territori, perquè les
administracions públiques posen en marxa les
diferents polítiques laborals locals amb accions i
projectes de millora de l’ocupació i el desenvolupament local.

B. Impulsar l’associacionisme dels actors econòmics i socials i fomentar a través de la cooperació el caràcter comarcal

- Ampliar la representativitat de les associacions
empresarials que formen part del PATER:
• AE (Associació Empresarial) d’Alzira, amb associats majoritàriament d’Alzira.
• FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de
Comerç, Indústria i Serveis de les Riberes) que
engloba sis poblacions entre la Ribera Baixa i
Alta d’un total de quaranta-set municipis.
Caldria incentivar que les associacions empresarials dels altres pobles s’uniren a les federacions
comarcals ja existents o se’n crearen de noves per
a tindre veu el major nombre d’empreses del territori en el PATER i posar-lo en valor, per a obtindre així una major força comarcal.
- El PATER hauria de coordinar els diferents programes d’orientació i inserció laboral a desocupats de la comarca per a evitar duplicitats i aproﬁtar les sinergies: La Ribera Impulsa, itineraris
d’inserció sociolaboral, la Creu Roja, Labora...
- Connexió del PATER amb els ajuntaments a través
de la xarxa d’AODL o els diferents consells econòmics
i socials, per a elaborar i desenvolupar les polítiques
actives d’ocupació on el PATER hauria d’actuar com a

Hi ha tota una varietat d’associacionisme entre els
diferents actors econòmics i socials de la comarca
que afavoreixen la competitivitat i la innovació:
- Impulsar l’associacionisme empresarial en els
sectors industrials de xicoteta i mitjana empresa,
el sector agroindustrial i agroecològic, en l’activitat hostalera i turística, en el sector d’energies renovables... i potenciar una cooperació més gran a
escala comarcal entre les associacions empresarials locals de cara a les estratègies d’ocupació.
• La necessitat de col·laboració que han tingut
les empreses durant la pandèmia de la COVID-19 per a establir una interlocució amb els
ajuntaments s’hauria d’aproﬁtar per a impulsar que es constituïren en associacions locals
de comerciants, d’hostaleria i/o d’empreses
diverses. A la vegada que s’haurien d’unir a
federacions comarcals.
- Necessitat d’una major interacció entre les associacions de comerciants i la xarxa AFIC, que
afavorisca les accions en matèria d’innovació dels
comerços que han sigut dels més malparats en la
crisi per la COVID-19.
- Necessitat d’una associació empresarial de les
empreses turístiques de la comarca. S’ha fet un
esforç d’acompanyament des de Riberaturisme
ﬁns que s’han decidit a associar-se. I així poder
donar-se a conéixer i impulsar el turisme de la Ribera amb una marca turística pròpia que impulse
el sector.
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- Afavorir el cooperativisme de serveis entre les
empreses d’un mateix sector per a rendibilitzar
els costos, facilitar l’accés a la innovació, obtindre una representativitat més gran davant de
l’administració… A la Ribera es podrien aproﬁtar
les empreses del sector agroalimentari per a fer
investigacions agràries d’un determinat producte agrícola o subproducte, reduint-ne els costos i
beneﬁciant-se de la innovació obtinguda. Anecoop
seria un exemple de cooperativisme per a la comercialització.
- Afavorir les xarxes col·laboratives entre els diferents sectors productius de la Ribera com són el
turisme i l’agroalimentari per a aproﬁtar les sinergies entre ells.
- Promoure l’associacionisme en activitats socials
i culturals per a mantindre la identitat del territori
de la comarca, amb nexes d’unió que afavorisquen
un major suport entre elles:
• Potenciar els productes gastronòmics típics
similars o complementaris.
• Posar en valor el riu Xúquer i els aﬂuents.
- Afavorir la cooperació entre diferents cooperatives agrícoles, amb convenis de col·laboració i així
poder aproﬁtar les instal·lacions que ja es tenen
quan es treballa a ple rendiment en les campanyes agrícoles. Exemples a la Ribera són la Cooperativa de Carlet amb Guadacoop, Alzicoop amb
Fruxeresa i ara amb la cooperativa de l’Alcúdia.
És un procés natural que s’ha de fer a la nostra
comarca, ja que si no es fa hi ha un perill greu
de desaparéixer, perquè la tendència actual en
el sector és la concentració en grans empreses
agroalimentàries amb molta força en el mercat
nacional i internacional.
- Dotar d’un caràcter més vinculant els consells socials que hi ha a l’hora de planiﬁcar i adaptar l’oferta formativa a la realitat empresarial del territori.
C. Fomentar la participació dels agents territorials en xarxes externes al territori
- Participar en projectes i xarxes europees.
- Conformar una xarxa d’acords territorials valencians en matèria d’ocupació i desenvolupament
local, en el marc del pla Avalem Territori, que
permeta la cooperació entre pactes de diferents
territoris i la interacció amb LABORA de cara a millorar les polítiques d’ocupació territorialitzades.
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• Reunions entre els diferents pactes i sobretot amb els limítrofs on hi puga haver moltes
semblances i es puga debatre sobre experiències reeixides exportables.
III.3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
OBJECTIU 9. TRANSVERSALITAT DE LA
INNOVACIÓ
La innovació és un eix transversal de les estratègies d’ocupació, tant pel que fa a l’impuls a les
activitats productives (innovacions tecnològiques,
formes d’organització, accés als mercats...) com
pel que fa a formes d’innovació social creatives
per a afrontar la formació per a l’ocupació, la implementació de les polítiques públiques d’ocupació, les relacions entre els actors territorials…
Una innovació que és necessària perquè millorarà
la competitivitat de les empreses, fent-les més viables; de la mateixa manera que la societat també
n’eixirà beneﬁciada.
La societat actual presenta noves tendències que
també estan marcades per l’Agenda 2030 amb
els objectius de desenvolupament sostenible, per
això que la innovació que necessitem per força ha
d’anar impregnada dels valors que persegueixen
la igualtat entre les persones, protegir el planeta
i assegurar la prosperitat com a part d’una nova
agenda de desenvolupament sostenible.
Una altra situació que ens ha vingut de manera
sobtada ha sigut la crisi sanitària actual de la COVID-19 que ha afectat l’economia i les empreses
s’han d’adaptar per a rellançar-se en el mercat
amb l’ajuda de la innovació. I un aspecte clau serà
millorar el maneig de les eines de digitalització
tant de les empreses com dels desocupats.
A. Difusió d’informació sobre activitats innovadores i programes de suport a la innovació
- Col·laboració dels agents públics i privats perquè
el coneixement d’experiències reeixides i replicables d’innovació aplegue al conjunt d’empreses de
la comarca.
- Difusió dels programes de suport a la innovació
en xicotetes i mitjanes empreses a través de la cooperació entre empreses.
- Ha d’haver un projecte comú de posar en valor la
comarca en tots els nivells a través del màrqueting:

• Donant a conéixer empreses importants que
tenim al territori, quant a innovació, internacionalització… però sense deixar de banda els
sectors tradicionals com ara l’agrari.
B. Potenciar les activitats de serveis avançats a
les empreses, la cooperació entre elles i la relació amb centres tecnològics per a incorporar i
desenvolupar innovacions
- Foment de l’oferta de serveis empresarials avançats (R+D+I, assessorament en noves tecnologies)
en el territori, per a millorar les capacitats d’innovació de les empreses.
- Cooperació entre empreses en el desenvolupament de projectes innovadors, amb suport públic.
• Cooperació entre cooperatives agrícoles per a
la cerca de productes i processos innovadors
en camps experimentals comunitaris.
• Cooperació entre empreses amb productes
complementaris, i que a través de la col·laboració i la innovació puguen aconseguir productes ﬁnals necessaris en la pandèmia de la
COVID-19 com poden ser proteccions individuals, senyalització, separadors de metacrilat,
desinfectants...
- Millorar la interacció de les empreses del territori amb centres tecnològics.
• Implantar un centre tecnològic agroindustrial
a la comarca que rellance les empreses del
sector en matèria d’innovació que doten les
empreses de més rendibilitat i aconseguisca
pal·liar l’estacionalitat, creant nous subproductes amb més valor afegit.

C. Generalització de l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació
- Fomentar un major ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació en totes les activitats
productives, ja que s’ha vist que en la pandèmia
de la COVID-19, les tecnologies han pogut mitigar
els efectes del conﬁnament; especialment en el
comerç local de proximitat i l’oferta turística.
• La xarxa AFIC (Agència per al Foment de la Innovació Comercial) és un recurs que la Diputació posa a l’abast de tots els municipis, amb
plataformes de venda en línia, que inclouen la
formació i la implementació; i són necessàries
ajudes directes per a desenvolupar després
les dites plataformes als comerços amb un
acompanyament també necessari.
• Destinar recursos tecnològics i establir procediments adequats per a millorar l’experiència
amb el teletreball, que faça possible en algunes activitats o moments puntuals fer un teletreball mixt amb els beneﬁcis conseqüents
per a la conciliació laboral i familiar, però també mediambientals, per la reducció dels desplaçaments.
• Formació contínua als treballadors per a millorar les competències digitals, millorant-ne
l’eﬁciència.
- Evitar situacions de bretxa digital que diﬁculten
l’accés a l’ocupació a part de la població.
• Programes d’orientació i inserció laboral reforçant les competències digitals des del vessant col·laboratiu.
D. Foment de la innovació social

• Impulsar els serveis que presta la denominació d’origen del caqui, d’investigació i millora
del producte o subproductes entre les empreses del sector.

- Suport a iniciatives d’economia social i emprenedoria social que perseguisquen ﬁnalitats d’innovació social.

• Facilitar les interrelacions entre les empreses
agroalimentàries i els centres tecnològics com
l’IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries) a Montcada, la Universitat, AINIA (centre
tecnològic en alimentació) per a millorar la innovació i la competitivitat.

• Fomentar la creació de cooperatives o empreses de treball associat en col·lectius d’exclusió social que prèviament han format part de
programes de formació ocupacional i mostren
interés per l’emprenedoria, una vegada informats i formats també en l’economia social.

• Acostar i donar a conéixer a les empreses tots
els serveis que presta l’IVACE (Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial).

- Fomentar la col·laboració entre la ciutadania, les
entitats i organitzacions socials, les empreses i
les administracions públiques per a desenvolupar
i implementar noves idees (productes, serveis,
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models) dirigits a satisfer les necessitats socials
insuﬁcientment ateses.

E. Acompanyament a l’empresa (assessorament, innovació)

• Fomentar la creació de comunitats energètiques locals a la comarca, que generen energia
principalment procedent d’energies renovables, inclosa la distribució, el subministrament,
el consum, l’agregació, l’emmagatzemament
d’energia, la prestació de serveis d’eﬁciència
energètica. La prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o d’altres serveis
energètics.

- Crear la ﬁgura del facilitador de la innovació per
a donar a conéixer a les empreses les possibilitats d’innovacions posant-les en contacte amb els
centres d’innovació que els faça falta.

• A les famílies amb pocs recursos que actualment se’ls paga el subministrament elèctric,
se’ls podria subvencionar la instal·lació de les
plaques fotovoltaiques, ja que, a mitjà termini,
el cost per a l’administració seria inclús menor.
• Campanyes innovadores per a incentivar el
comerç de proximitat a escala comarcal.
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F. Formació i qualiﬁcació destinada a la innovació
- Formació per a empresaris, on se’ls informe de
la possibilitat que tenen per a desenvolupar innovació en les empreses.
- Agrodigitalització: potenciar els models d’agricultura més sostenibles, fent que la digitalització i
la innovació aplegue també al sector.
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REVISIÓ DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A
L’OCUPACIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL DE LA SAFOR
Marta Guillén Pérez-Muelas, Pedro Antonio Almendros Jiménez, Paula Fayos Moragues
Acord Territorial per a l’Ocupació a La Safor

1. ANTECEDENTS
L’informe que es presenta a continuació és resultat de fer el tercer pas del pla per a l’adequació de
les polítiques d’ocupació al territori i als sectors
productius, en l’àrea funcional de la Safor, que
dins de la iniciativa Avalem Territori du a terme
el Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA,
amb el suport i metodologia de treball dissenyada per les tres universitats públiques valencianes
(Universitat de València, Universitat Jaume I de
Castelló i Universitat d´Alacant), amb la direcció
d’Estepa de la Universitat de València.
1.1. LABORA: Avalem Territori (Estratègia
Territorial d’Ocupació de la Comunitat
Valenciana)
A manera de laboratori per a l’ocupació, Avalem
Territori és una iniciativa que treballa, des del
2017, en un programa d’actuacions que s’ha distribuït com hi ha tot seguit:
a) Any 2017. Fase de recopilació d’informació:
una primera fase que es va destinar a elaborar diagnòstics territorials del mercat laboral valencià.
En el cas de l’àrea funcional de la Safor, l’Acord
territorial de la comarca va fer el «Diagnòstic territorial de la Safor», amb la col·laboració d’investigadors de la Universitat Politècnica de València
del campus de Gandia i la Universitat de València.
b) Any 2018. Fase de disseny d’estratègies i elaboració del primer document estratègic: la segona fase va tindre com a objecte, per part de la

Universitat de València i el ﬁnançament de LABORA, el disseny d’estratègies per al foment de l’ocupació, en els diferents territoris o àrees funcionals
prèviament deﬁnides.
L’any 2019, LABORA i les universitats públiques participants en el projecte Avalem Territori van dur a
terme una publicació que incloïa el treball denominat «Estratègies territorials i ocupació valenciana”.
c) Any 2020. Fase de revisió participativa de les
estratègies i redacció del document ﬁnal, per a
cada acord territorial per a l’ocupació: una tercera part que té com a objecte revisar el document
estratègic deﬁnit en el 2018, amb els agents socials
i fòrums de cada pacte territorial. Una revisió que
pretén actualitzar l’estratègia i incorporar les millores que els agents troben interessants, perquè
es deﬁnisca amb això el document ﬁnal de l’Estratègia Territorial d’Ocupació per a cada territori de
referència. En el nostre cas, per a l’àrea de la Safor.
1.2. L’acord territorial per a l’ocupació a la
comarca
És un pacte territorial per l’ocupació constituït
l’any 2016, a l’empara de la convocatòria de les
bases reguladores de l’Orde 12/2016 i la convocatòria del programa de foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament
local de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball; motivat per
l’impuls que la iniciativa Avalem Territori va donar
als diferents territoris valencians, amb el propòsit
d’adequar amb el temps les polítiques d’ocupació
al territori i als sectors productius.
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El Pacte Territorial per l’Ocupació a la Safor va sorgir amb els objectius i línies de treball següents:

• FAES, Federació d’Associacions d’Empresaris de
la Safor

a) Objectius:

• LABORA.

- Desenvolupar una diagnosi territorial per a
conéixer les tendències i potencialitats del
teixit productiu i les necessitats dels recursos
humans del territori.
- Desenvolupar actuacions innovadores que
impulsen el creixement econòmic i la creació
d’ocupació en línia amb un model productiu
equilibrat, sostenible i amb dosis importants
d’innovació.
b) Línies de treball:

2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE L’INFORME
2.1. Objectiu general
• Revisió participativa i actualització de l’Estratègia Territorial d’Ocupació de l’àrea funcional de
la Safor.
2.2. Objectius especíﬁcs
• Actualització de les dades del diagnòstic territorial de la Safor 2017

- Coordinar les polítiques de creació d’ocupació,
formació, innovació i emprenedoria.

• Revisió de les conclusions i recomanacions, tenint en compte les dades actualitzades

- Generar noves ocupacions i millorar la qualitat
de l’ocupació i l’estabilitat laboral.

• Anàlisi bàsica de la formació professional per a
l’ocupació (FPO) a la Safor

- Millorar les competències professionals,
transversals i digitals de les persones parades, així com de les pimes de la comarca.

• Revisió participativa i actualització de l’Estratègia
Territorial d’Ocupació de Labora 2018 per a la Safor, amb els agents socials principals del territori.

- Fer un diagnòstic de les realitats socioeconòmiques i del teixit productiu.

2.3. Estructura del document

- Constituir formalment la mesa comarcal dels
programes d’emprenedoria denominada «La
Safor Emprén».
- Elaborar mecanismes de difusió conjunta com
una pàgina web.
- Facilitar la millora de l’accés a la informació.
- Crear una «ﬁnestreta única» d’atenció i assessoria als emprenedors.
- Transferir metodologies d’intervenció, experiències i recursos, en matèria d’ocupació.
Un pacte que, al juliol del 2020, està format per:
• La Mancomunitat de Municipis de la Safor (31
municipis)
• L’Ajuntament de Gandia

L’informe que es presenta s’ha concebut com un
document operatiu i s’ha estructurat en quatre
mòduls complementaris que són els següents:
- Diagnòstic de situació: s’hi revisen i actualitzen les dades, manifestacions i conclusions
principals del «diagnòstic territorial» que va
fer la Universitat Politècnica de València-Campus de Gandia i la Universitat de València per
a l’Acord Territorial de la Safor en el 2017, que
ﬁnançà LABORA.
En la revisió del mòdul s’ha posat el focus en la
informació referida a l’anàlisi laboral, tant de l’entorn empresarial com de l’ocupació.
- Anàlisi bàsica de la formació professional per
a l’ocupació (FPO) a la comarca: es presenta
en un apartat propi com a conseqüència de
dos aspectes:
a) La importància que té i l’especiﬁcitat de la informació associada.

• FSP-UGT País Valencià - Ribera - Safor
• CCOO País Valencià - Ribera - Safor
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b) La informació i les consideracions fetes en
l’apartat. Està previst que forme part d’un estudi

especíﬁc de FPO de tots els pactes de la Comunitat Valenciana. L’anàlisi i informació arreplegades
s’ajusta als requeriments de la iniciativa d’Avalem
Territori de LABORA, mitjançant la participació
d’investigadors de la Universitat de València.

- Institut Cartogràﬁc Valencià.
- Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport.
- Institut Geogràﬁc Nacional d’Espanya.

- Revisió i actualització de l’estratègia per part
dels agents principals del territori.
- Annex: mòdul en el qual es recopilen elements
que han format part del procés d’anàlisi i es
consideren interessants.

- Fundació Bankia: Pla Estratègic de Formació
Professional de la Comunitat Valenciana, 2018.
b) Enquesta sobre formació professional per a
l’ocupació (FPO) que s’inclou en l’apartat 5 (annex 7.3).

3. METODOLOGIA DE TREBALL
El document s’ha desenvolupat amb una perspectiva de triangulació metodològica en la qual s’ha
utilitzat tant metodologia quantitativa com qualitativa, pel fet que l’una i l’altra es complementen
i permeten aprofundir en l’objecte d’estudi d’una
manera més completa i global.
Les tècniques utilitzades són:
• Tècniques quantitatives:
a) Cerca de dades secundàries. S’usen bàsicament en els apartats 4 i 5 del document.
Per a l’actualització, s’ha fet servir el document
de diagnòstic territorial de la Safor, de l’any 2017,
que es va fer des del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i la Universitat de
València, en el marc de l’Acord Territorial de la Safor, i que van publicar posteriorment les universitats públiques participants en el projecte i LABORA. S’han consultat i extret dades de les fonts que
hi ha tot seguit:
- LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana.
- Portal d’informació ARGOS, de la Generalitat
Valenciana.
- Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
(PEGV), Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors, Productius, Comerç i Treball.
- Institut Nacional d’Estadística (INE).
- Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
- Agència Valenciana de la Innovació.

La mostra de població a qui es va enviar el qüestionari són actors clau del territori en matèria de
formació: directors o responsables de centres que
imparteixen FPO públics o privats, responsables
de la mancomunitat de municipis, de diferents
ajuntaments de la comarca (tècnics d’inserció,
AODL, etc.), responsables d’ocupació i formació de
LABORA, de la UPV al campus de Gandia, sindicats, associacions socials, associacions empresarials i empreses (tècnics d’ocupació, responsables
de recursos humans, gerents, etc.).
Es van enviar cinquanta-dos enquestes, previ
contacte telefònic, de les quals es van obtindre
trenta respostes.
• Tècniques qualitatives:
a) Entrevistes semiestructurades en profunditat a
actors clau del territori (annex 7.2). Se’n van fer
setze, un parell més de les que hi havia planiﬁcades fer inicialment.
De manera prèvia a l’entrevista, o com a part, es
va sol·licitar als agents entrevistats que revisaren en profunditat l’estratègia, i que, en un procés
d’embut de conversió (funnel) seleccionaren, primer les vint línies estratègiques que consideraven
individualment més importants. I, en segon lloc,
de les vint, les deu que consideraven prioritàries.
Per a dur-ho a terme es va fer un document gràﬁc
amb una introducció explicativa, els deu objectius
estratègics i les seixanta-dos línies estratègiques
per a la Safor (annex 7.1).
b) Fòrum de participació. Es va convocar tots els
entrevistats perquè participaren en el fòrum, dels
quals ﬁnalment en van acudir deu.
Les dos darreres tècniques qualitatives s’han fet
amb l’objectiu principal d’incorporar-se a l’apartat
de les estratègies (6), però, a més, s’ha utilitzat en
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l’apartat de diagnòstic (4) i el de formació (5), pel
fet que també s’hi han tractat qüestions relatives.
A causa de la situació actual de la COVID-19, el
treball de camp s’ha dut a terme de manera telemàtica. Les enquestes es van enviar per un formulari autocompletable a través de correu electrònic, i les entrevistes i el fòrum de participació
es van fer mitjançant videoconferència.
El treball s’ha fet entre l’1 de juliol i el 15 d’agost
del 2020. L’ha dut a terme l’equip tècnic de l’Estratègia Territorial de l’Acord Territorial de la Safor,
amb el suport de l’equip d’AVALEM TERRITORI.

4.1. Dades sociodemogràﬁques
• L’àrea funcional de la Safor comprén trenta-un
municipis en una àrea de 429,8 km², amb una població total de 171.903 habitants (taula 1) i una
densitat de població de 399,96 h/km². Això suposa el 3,44% del total de població de la Comunitat
Valenciana i una densitat poblacional del 53,6%,
més que la mitjana de la Comunitat Valenciana
(215 h/km²).
S’aprecia un descens lleuger, poc signiﬁcatiu, respecte de les dades identiﬁcades en el diagnòstic
territorial (DT) del 2017 (172.821 habitants i una
densitat de 402,10 h/km²).

4. DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ: ACTUALITZACIÓ
DE DADES

Municipi

Superfície Km²

Població 2019

Població 2016

Variació percentual 2016-2019

Gandia

60,8

74.562

74.814

-0,34%

Oliva

59,9

25.101

25.789

-2,67%

Tavernes de la Valldigna

49,2

17.201

17.485

-1,62%

Xeraco

20,2

5.655

5.732

-1,34%

Bellreguard

2,9

4.608

4.582

0,57%

Vilallonga

43,3

4.270

4.375

-2,40%

la Font d’en Carròs

9,9

3.794

3.764

0,80%

Simat de la Valldigna

38,5

3.329

3.341

-0,36%

Daimús

3,1

3.117

3.058

1,93%

Piles

3,9

2.685

2.757

-2,61%

Miramar

2,6

2.634

2.609

0,96%

Almoines

2,1

2.414

2.322

3,96%

el Real de Gandia

6,1

2.461

2.286

7,66%

Xeresa

16,9

2.168

2.197

-1,32%

Beniarjó

2,8

1.765

1.756

0,51%

Palma de Gandia

14,0

1.631

1.561

4,48%

Benifairó de la Valldigna

20,2

1.571

1.600

-1,81%

Benirredrà

0,4

1.592

1.596

-0,25%

l’Alqueria de la Comtessa

2,1

1.476

1.451

1,72%

Rafelcofer

2,0

1.345

1.374

-2,11%

Ador

13,8

1.508

1.437

4,94%

Ròtova

7,5

1.294

1.276

1,41%

Barx

16,1

1.277

1.280

-0,23%

Potries

3,1

1.046

1.017

2,85%

Palmera

1,0

1.024

1.011

1,29%

Llocnou de Sant Jeroni

6,5

546

543

0,55%

Guardamar de la Safor

1,1

526

490

7,35%

Alfauir

6,2

437

451

-3,10%

Beniﬂà

0,6

457

453

0,88%

Almiserà

7,4

262

273

-4,03%

Castellonet de la Conquesta

5,1

147

141

4,26%

171.903

172.821

-0,53%

Taula 1. Població (2016 i 2019) i superfície dels municipis de la Safor. Font: INE. Elaboració pròpia.
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• La distribució per edats és similar a la mitjana
provincial i a la mitjana de la Comunitat Valenciana.
EDAT

LA SAFOR

PROVÍNCIA

COMUNITAT

Menys de 16

15,54%

15,85%

15,81%

De 16 a 29

14,53%

14,14%

14,12%

De 30 a 64

50,85%

51,06%

50,81%

Més de 64

19,08%

18,95%

19,26%

Taula 2. Font: Portal d’informació ARGOS, Generalitat Valenciana.

• Respecte a la distribució de la població en el
2019, a la comarca, trobem un 49,57% de dones
enfront d’un 50,43% d’homes.

en vora nou punts percentuals des del 2016, igual
que el de la província.
• Els nuclis poblacionals principals de la comarca
són Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna.
• El municipi de Gandia continua concentrant el
43,3% del total de població de la comarca.
• En conjunt, els municipis de Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna i Xeraco concentren un total de
122.519 habitants, la qual cosa suposa el 71,2%
de la població de la comarca.
• El 15,1% de la població de la comarca és d’origen estranger, enfront del 10,2% a la província, i el
14,05% de la Comunitat Valenciana.
• El deute viu per habitant a la comarca és de
1.576,43 € (2019), enfront dels 407,55 € de mitjana provincial, o els 296,41€ de mitjana per habitant a la Comunitat Valenciana.
Un deute que s’ha reduït un 9,5% respecte del que
es va identiﬁcar en el DT, l’any 2017 (1.740 euros
per habitant amb data del 2016).

Figura 1. Piràmide de població de la Safor segons edat i
sexe en el 2019. Font: Portal Estadístic de la Comunitat
Valenciana (PEGV). Elaboració pròpia.

• La situació del planejament urbanístic a la Safor
no ha patit canvis signiﬁcatius respecte de l’identiﬁcat en el 2017.

• En el 2019, l’índex de dependència de la comarca
(52,96%) se situa lleugerament per davall del provincial (53,38%) i del de la Comunitat Valenciana
(54,03%).
Un índex que, d’altra banda, s’ha de destacar que
creix gradualment des del 2013.
DATA

VALOR (%)

2019

52,96

2018

52,79

2017

52,33

2016

51,91

2015

51,32

2014

50,42

2013

49,34

Taula 3. Font: Portal d’informació ARGOS, Generalitat
Valenciana.

Figura 2. Planejament. Font: Hermosilla, J. (coord.) (2018):
Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i
el mercat laboral valencià. Avalem Territori, ServefUniversitat de València: València.

• En 2019, l’índex d’envelliment de la Safor és elevat (122,8%), superior al de la província (119,6%)
i la Comunitat Valenciana (121,8%). Ha augmentat
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4.2. Anàlisi territorial

amb una unitat de R+D+I i algunes patents hortofructícoles.

4.2.1. Recursos naturals
• El patrimoni ambiental, natural i paisatgístic de
la Safor no ha variat de manera signiﬁcativa, en
els tres anys, més enllà de l’impacte de l’incendi
forestal ocorregut en el 2018.
Incendi que va afectar un total de 1.174 hectàrees
de la comarca de la Safor (Gandia 901,88; Ador
129,27; Barx 71,90; Ròtova 1,60. Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, Conselleria
d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural).
• Segons manifesten els agents socials entrevistats i es desprén de l’oferta turística revisada dels
principals municipis turístics de la Safor (Gandia,
Oliva, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Miramar,
Bellreguard i Piles), l’oferta de productes/serveis
que relacione els municipis de la costa amb els
municipis de l’interior, de la comarca, és limitada.
• Tot i la consideració com a sector estratègic, en el
diagnòstic territorial del 2017, la situació del sector agrícola manté les característiques següents:

• La posada en valor i comercialització de productes autòctons, ecològics, de consum col·laboratiu i
de proximitat o «km 0», continua tenint un recorregut limitat a la comarca.
• Respecte de l’aproﬁtament econòmic de la superfície forestal no s’han trobat noves iniciatives
signiﬁcatives.
4.2.2. Capital humà: recursos humans
• L’oferta formativa de proximitat és la següent:
- Hi ha un total de 153 centres educatius (un menys
que en el 2017), amb la presència de dos universitats públiques valencianes, l’Escola Politècnica
Superior de Gandia de la Universitat Politècnica
de València (Grau de Gandia) i la Universitat de
València CIG (Gandia). Així com el centre associat
de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED), a Gandia.
- En formació professional per a l’ocupació (FPO), hi ha:
- El Centre LABORA de Formació situat a Gandia.

- Un grau alt de minifundisme.
- L’envelliment dels agricultors.
- Les rendes agràries baixes.
- El cultiu a temps parcial.

- Centres col·laboradors (acadèmies) de formació, que imparteixen la formació de LABORA
(amb diferents especialitats i aules, alguns amb
aules «externes» per a abastar la formació en
els diferents municipis de la comarca), situats
principalment als municipis de Gandia, Oliva i
Tavernes de la Valldigna.

- La rendibilitat baixa.
- El monopoli de les cadenes de comercialització.
- La competència en un entorn global.
- La poca mecanització.
- L’escassa innovació i la falta de perspectives
en el sector.
Es tracta d’un escenari que mostra una posició
poc competitiva.
D’altra banda, s’ha de destacar que hi ha un altre
tipus d’operadors, un grup reduït d’empreses del
sector que concentren els processos de magatzem i distribució junt amb la propietat i gestió
de l’explotació d’una part signiﬁcativa de la producció que comercialitzen i, compten al seu torn
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- La formació que sobre el tema d’ajuntaments,
organitzacions empresarials, sindicats i ONG.
• En l’escenari formatiu s’han de destacar les activitats que es fan des de l’espai Urbalab Gandia
d’Innovació i Noves Tecnologies liderat per l’Ajuntament de Gandia. Els continguts formatius, estretament vinculats amb les tendències del mercat
laboral, permeten a empreses i treballadors disposar d’un accés fàcil a les eines necessàries per
a adaptar-se als requeriments dels llocs de treball en el marc de la nova economia.
• Hi ha una fugida de talent alta en el territori:
- Talent jove i format, de la comarca, a la recerca d’oportunitats per al desenvolupament de les
seues capacitats a capitals provincials o a altres
zones d’Europa.

- Talent que, procedent d’altres llocs del país, es
forma a la comarca i retorna al lloc d’origen. No
es reté.
• El mercat laboral actual no és capaç d’absorbir
la quantitat de mà d’obra de personal qualiﬁcat
que es genera a la comarca. Això afavoreix la fugida de talent.
• L’ecosistema d’innovació presenta una capacitat de desenvolupament alta, té potencial però no
està prou desenvolupat.
4.2.3. Capital social i cultural
• La Safor manté el nivell d’activitat sociocultural
divers, dinàmic i actiu, similar al 2017.
• Gandia exerceix un lideratge cultural sobre la comarca.
• L’àrea funcional té un patrimoni cultural destacat
que ja es va identiﬁcar en el diagnòstic del 2017.
Es té constància que es fan esforços per a posar
en valor el patrimoni vinculant-lo amb altres activitats econòmiques com el turisme o l’economia
taronja.
• L’estructura associativa a la Safor es manté en
línia amb la identiﬁcada en el 2017. És similar, en
número i tipologia d’associacions.
• El teixit associatiu que hi ha és, principalment,
d’àmbit municipal, i en molts casos les activitats
que duen a terme no transcendeixen a l’àmbit comarcal. Els agents entrevistats manifesten que
encara costa impulsar iniciatives conjuntes en
clau comarcal
4.2.4. Xarxes territorials
• L’estructura de xarxes de cooperació a la Safor
es manté com la identiﬁcada en el 2017, tant pel
que fa al nombre com la tipologia.
• Destacar que l’Ajuntament de Gandia torna a formar part activa de la Mancomunitat de Municipis
de la Safor.
• S’ha de diferenciar dos tipus de xarxes territorials: socials o institucionals i empresarials.
• Sobre les xarxes amb perﬁl social o institucional:
Ens referim especialment a les xarxes de cooperació conﬁgurades per a la promoció del desen-

Figura 3. Patrimoni. Font: Hermosilla, J. (coord.) (2018):
Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i
el mercat laboral valencià. Avalem Territori, ServefUniversitat de València: València.

volupament econòmic, del benestar i la qualitat
de vida de la ciutadania i del foment de la innovació territorial.
- Cal destacar que l’Acord territorial és un exemple de xarxa de cooperació que es consolida al
llarg dels anys. Actualment, un dels exemples
clars de cooperació a la comarca, segons manifesten els agents socials.
- A la comarca no s’identiﬁca un compromís actiu en un projecte comarcal comú.
- La Universitat Politècnica de València al campus de Gandia es manté com el centre de coneixement a escala comarcal, que al seu torn
té una relació ﬂuida amb altres centres de coneixement capdavanters, fora de la comarca.
- S’identiﬁca una falta d’integració entre la ciència i el sistema productiu de la comarca.
Com ocorre, generalment, en l’àmbit autonòmic i estatal.
- Continua pendent dissenyar un full de ruta i
implantar un sistema que permeta la transferència de coneixement i aplicabilitat als sistemes productius comarcals.
- Els objectius i línies de treball de l’Acord es
mantenen hui en dia.
- Com a xarxa de cooperació externa, més enllà de
l’habitual, cal destacar que es manté viu el Consorci de les Comarques Centrals Valencianes.
Encara que l’activitat que du a terme és limitada.
• Xarxes empresarials:
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- Continuen estructurades i capitanejades per
FAES (Federació d’Associacions d’Empresaris
de la Safor), que, al seu torn, està integrada en
organitzacions empresarials externes, provincials i autonòmiques.
- FAES manté una bona predisposició i contacte
per a col·laborar amb administracions públiques i altres organitzacions empresarials.
- El territori es manté ple de pimes i es continua
aproﬁtant poc el treball en xarxa. Persisteix
com una assignatura pendent. I no s’aproﬁten
de manera signiﬁcativa els avantatges de les
denominades «cadenes de valor» com una
eina útil per a incrementar la competitivitat
empresarial. Els agents manifesten que es coopera poc.
• Els agents del territori també posen de manifest en les entrevistes fetes que, en general, no
tenen un coneixement de les activitats que fa la
resta d’agents. Destaquen la necessitat de més
cooperació i un ﬂux d’informació més important
entre ells.
• En els territoris intel·ligents, les universitats i els
centres d’investigació arrelats al territori han de
tindre una funció destacada: en el cas de la Safor
continuen havent-hi pocs punts de trobada i poca
cooperació. El nombre de projectes de cooperació
o treball compartit amb empreses és escàs.
• Les mancances en infraestructures de transport
identiﬁcades en el diagnòstic del 2017 es mantenen, excepte la gratuïtat de l’AP-7.
• El Pla de desenvolupament de les denominades
comarques centrals valencianes evoluciona amb
lentitud, és més un projecte que una realitat.
A l’efecte que ens ocupa, s’ha de destacar que en
el moment de redactar el present informe, la Generalitat Valenciana desenvolupa un pla territorial
de les comarques centrals valencianes, aproﬁtant
el pla de regeneració que va prometre dur a terme, després de l’incendi en el 2018, que van patir
les comarques de la Safor i la Vall d’Albaida.
*L’autopista/autovia en l’actualitat i després d’alliberar-la és una autovia.
4.2.5. Processos d’innovació, empresarial i
social
• La gestió de la tecnologia i la innovació són, cada
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Figura 4. Comunicacions de l’àrea de la Safor. Font:
Hermosilla, J. (coord.) (2018): Territori i ocupació. El
desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià.
Avalem Territori, Servef-Universitat de València: València.

vegada més, un element essencial i transversal en
la gestió de les empreses, de les administracions,
de l’ocupació, de l’emprenedoria i del desenvolupament territorial.
• El Sistema Valencià d’Innovació (SVI) està integrat per universitats i centres superiors d’investigació, instituts tecnològics, centres d’investigació
sanitària, entitats ﬁnanceres i fons de capital de
risc, les administracions públiques i el conjunt del
teixit empresarial valencià (Agència Valenciana de
la Innovació, 2019).
• La fortalesa d’un sistema d’innovació depén no
sols de la robustesa dels components, considerats individualment, sinó també de la capacitat
d’interrelació.
No hi ha prou d’invertir en R+D per a garantir que les
empreses incorporen la tecnologia i les innovacions.
Fa falta que el sistema d’innovació siga eﬁcient, és
a dir, que funcionen de manera ﬂuida totes les connexions dels seus diversos components. Si no hi ha
elements potents d’interconnexió, la distància entre
els uns i els altres pot resultar insalvable (Agència
Valenciana de la Innovació, 2019).
• En l’àmbit de la innovació, la Comunitat Valenciana presenta nivells d’inversió en R+D+I lleugerament per davall de la mitjana d’Espanya, 0,99%
del PIB de la Comunitat Valenciana (COTEC, 2019).
• L’Agència Valenciana de la Innovació (2019) destaca que continuen sent vàlides les conclusions
següents que extreia ella mateixa en el 2016, en
el diagnòstic inicial de la innovació a la Comu-

nitat Valenciana. Manifestacions que considerem
que són vàlides també a la comarca de la Safor,
en el 2019:
- Reduïda implantació de grans empreses en el
teixit productiu.

entre altres sectors, per a la indústria agroalimentària, la química, farmacèutica i salut.
• El Parc Cientíﬁc de la Universitat de València té
previst instal·lar una seu a Gandia.

- Baixa participació de les empreses en la inversió total en R+D.

• A la comarca de la Safor, també cal destacar que
hi ha empreses que continuen sent un referent en
innovació, a la Comunitat Valenciana i fora.

- Nivell reduït de valor afegit i de productivitat
de les empreses i negocis.

• Les empreses ﬁnancen amb recursos propis la
major part de la inversió en R+D (COTEC, 2019).

- Escàs desenvolupament d’instruments ﬁnancers per a empreses innovadores.

• Segons l’informe de REDIT (la xarxa d’instituts
tecnològics de la Comunitat Valenciana), les empreses valencianes inverteixen, especialment, en
la millora dels apartats de serveis (un 29,7% de
la inversió), processos (un 28,8%) i en producte
(28,2%) (REDIT, 2019).

- Coordinació insuﬁcient de les polítiques de
R+D+I.
- Absència de diàleg sistemàtic entre el món cientíﬁc i l’empresarial.
- Poca capacitat d’absorció dels avanços tecnològics, per part de l’estructura empresarial i
de negocis.
• La despesa empresarial en innovació, a la Comunitat Valenciana, continua per davall de la mitjana
estatal. Tot i l’increment en un 5,6% entre els anys
2017 i 2018 (COTEC, 2019).
• No obstant això, també convé destacar que segons l’informe «Innovació en la Comunitat Valenciana» de l’Institut Coordenades de Governança i
Economia Aplicada, del 2020:
- La Comunitat Valenciana lidera la innovació espanyola en salut, energia, medi ambient i turisme.
- En innovació empresarial, les pimes de la Comunitat Valenciana, se situen en tercer lloc
després de Catalunya i Madrid.
- La Unió Europea ha triat la Comunitat Valenciana per a liderar la innovació intersectorial en
energia, alimentació i medi ambient a través
de l’acceleradora PARSEC, que selecciona les
millors pimes i empreses emergents europees per a impulsar-les.

• S’han d’enfortir els elements d’interconnexió entre
els agents de l’ecosistema d’innovació a la comarca.
Els agents entrevistats posen de manifest que, a la
Safor, es coopera poc entre les empreses i entre les
empreses i l’ecosistema d’innovació de la comarca.
• Les administracions han de continuar impulsant
la innovació i la comarca ha d’aproﬁtar les oportunitats i fortaleses de l’entorn immediat.
• S’hi ha de destacar que Gandia continua sent
Ciutat de la Ciència i la Innovació i que forma part
de la xarxa de ciutats de ciència i innovació tant de
la Comunitat Valenciana com de l’Estat espanyol.
• Encara que ciutats com Gandia destaquen pel nivell d’activitat sobre el tema, la innovació social
continua sent una assignatura pendent en el territori (sobre activitats relacionades amb les necessitats socials, entre les quals s’han de destacar el
benestar social, la dependència, l’envelliment de
la societat, la desocupació, l’exclusió social i els
problemes mediambientals).
• La necessitat en la digitalització i el desenvolupament tecnològic, tant en les empreses com en
la resta d’organitzacions s’ha accentuat en els
darrers anys.

- Té un lideratge clar en destinacions turístiques intel·ligents.

• És un factor transversal cada vegada més important i que condiciona la competitivitat d’empreses
i treballadors.

- En biotecnologia i salut. Hi destaquen, especialment, algunes empreses situades en parcs
cientíﬁcs com el de València, que treballen,

• Un factor que impacta de manera directa i negativa, especialment, sobre determinats grups de
població en referència al treball: dones, persones
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parades de llarga duració, majors de 45 anys, gent
jove amb diversitat funcional i sense qualiﬁcació,
entre altres.
• Durant els tres darrers anys, des de l’Acord
Territorial (La Safor Emprén) es fan diferents
accions innovadores a través d’Urbalab Gandia per a impulsar el creixement econòmic i la
creació d’ocupació, amb impacte a la comarca
(llançadora de formació 3.0, programa DAO Safor, entre altres).
• La llançadora de formació en competències 2.0,
creada en el 2017, continua activa i manté un nivell d’activitat que pot ser considerat com a alt.
4.3. Anàlisi laboral: ocupació i estructura
empresarial
• Com s’explicava en el diagnòstic del 2017, la Safor és una àrea econòmica relativament dimensionada i heterogènia que es caracteritza per la
dispersió del teixit econòmic empresarial.
• L’evolució del panorama empresarial respon:
- D’una banda, a la distància amb les capitals de
la província, alguns dels municipis han desenvolupat un fort entramat de serveis empresarials, ﬁnancers i administratius (Gandia, Oliva i
Tavernes de la Valldigna).
- De l’altra, hi ha tota una sèrie de poblacions
limítrofes a les anteriors, que s’han vingut
perﬁlant més com a municipis dormitori i
zones residencials, que al seu torn aglutinen
una notable activitat en els sectors primari i
secundari.
4.3.1. Caracterització de la població en relació
amb l’ocupació
• La Safor és essencialment una comarca terciària. El sector aglutina la major part del total de
l’ocupació (74,34%) en el 2019.
• Les ciutats de Gandia, Oliva i Tavernes, i especialment la primera, acaparen el gros de l’activitat
comercial i turística de la comarca.
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Figura 5. Contractes segons sector d’activitat a la Safor,
2019. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
(PEGV).

durant el període 2007-2020, ens mostren, en general, que:
- Els contractes de la construcció s’han reduït
quasi a la mitat.
- Els de la indústria han augmentat lleugerament.
- Els de l’agricultura s’han duplicat.
- El sector on més han crescut les contractacions en el període dit és el de serveis, encara
que amb oscil·lacions temporals signiﬁcatives
a causa del turisme.
- Ara bé, en el període de març a maig del 2020
s’observa un descens signiﬁcatiu de vora nou
punts percentuals (taula 4), com a conseqüència de la situació de pandèmia de la COVID-19.
Al juny podem observar un repunt a la comarca,
únicament del sector serveis, com a conseqüència de la ﬁnalització del conﬁnament i l’inici de la
temporada d’estiu.
• Segons dades del mes de juny del 2020 de LABORA, l’atur registrat a la comarca se situava en
16.524 persones, allunyant-se encara més de la
xifra de 7.936 aturats de la comarca en el 2008 al
començament de la crisi econòmica.
• A pesar que la tendència ha sigut descendent en
els darrers anys, al juny, les dades anuals trenquen la dinàmica, la comarca passa a tindre 4.134
aturats més que en el 2019, principalment a causa
de la COVID-19.

• S’ha de destacar que l’agricultura es manté en
els darrers anys com el segon sector amb més
contractacions, a pesar que ha perdut pes respecte a l’any anterior.

• Al juliol del 2020 la xifra descendeix, encara que
només lleugerament; ens trobem amb 15.434 aturats a la comarca.

• Pel que fa a les dades d’evolució de l’ocupació

• Pel que fa a la contractació, s’han registrat 4.727

Març del 2020
%

Agricultura

Construcció

Indústria

Serveis

La Safor

13,03

3,83

8,8

74,34

Província

13

4,47

17,31

65,22

CV

12

6,07

16,55

65,37

%

Agricultura

Construcció

Indústria

Serveis

La Safor

14,19

10,34

10,1

65,37

Província

20,19

9,59

16,99

53,23

CV

19,59

11,63

17,14

51,63

Maig del 2020

Junio de 2020
%

Agricultura

Construcció

Indústria

Serveis

La Safor

5,53

5,65

6,21

82,61

• El nombre de contractes –i l’índex de rotació contractual (nombre contractes / persones)– és important degut també al fet que la majoria són temporals.
L’índex de rotació contractual de juny (30-6-20,
ARGOS) és de 0,26%; se situa per damunt del de
la província (0,25%) i el de la Comunitat (0,22%),
a pesar que contínua una tendència descendent
des del 2017.
• Per edats, en el 2019, l’atur incideix més en el
grup d’edat de 45 a 59 anys, un 39,18% del total registrat a la comarca. Van darrere de prop les edats
compreses entre 30 i 44 anys amb un 31,37%. Els
menors de 30 anys indiquen un atur del 17,69%.

Taula 4. Contractacions registrades per sectors productius
a la Safor el 31-3-2020, 31-5-20 i 30-6-2020 (%). Font:
PEGV, ARGOS, 2020.

• Segons sexe, les dones tenen una xifra d’atur
superior a la dels homes, 59,41% i 40,59% respectivament. S’ha d’assenyalar que l’evolució
percentual del 2017 al 2019 de l’atur ha sigut
descendent per als homes i ascendent per a les
dones en 2,5 punts.

contractes al juny del 2020, un total de 1.334 contractes menys que el mateix mes del 2019. El descens interanual ha sigut del 22%, continua una
línia descendent des del 2016.

• La taxa d’atur registrat al juny a la comarca es
xifra en 14,70% (30-6-20, ARGOS), es produeix un
augment de 2,65 punts percentuals respecte a
juliol del 2017, dada que acaba amb la tendència
descendent que es va iniciar en el 2014.

Província

5,76

7,58

17,13

69,54

CV

7,54

8,34

16.57

67,55

• El nombre de contractacions anuals ha baixat un
12% de l’any 2017 al 2019.
• Per sexe, el nombre de contractes a dones ha
anat augmentant lleugerament des del 2017 (en
el 2017 va ser un 39%, en el 2018 un 40%, i en el
2019 un 43%).
En el 2019 es van fer 37.047 contractes a dones
enfront de 48.976 a homes.
En el període del 2017 al 2019, destaca també la
disminució de contractes temporals en homes,
de vora cinc punts percentuals, i l’augment d’una
mica més de quatre punts en les dones.
• La contractació temporal va signiﬁcar en el 2019
el 91,82% dels contractes fets, la qual cosa suposa una xicoteta disminució de mig punt percentual
respecte al 2017 (quan representava el 92,38%), a
pesar que respecte al 2018 (90,74%) va augmentar un punt.
• La contractació indeﬁnida va suposar el 7,75%
en el 2019.
• La contractació per formació va suposar un 0,42%.

• Respecte de l’aﬁliació a la Seguretat Social, en
general, la taxa és baixa (taula 5). A la comarca, la
taxa és inferior a les dades presentades a escala
provincial i autonòmica.
La taula també ens mostra la importància dels
treballadors autònoms a la zona, que se situen
per damunt de les dades a la província i la Comunitat Valenciana.
També és signiﬁcatiu destacar la xifra d’un 5,98%
d’aﬁliació agrària, que duplica la mitjana provincial i autonòmica.
4.3.2. El sistema productiu local i els llocs de
treball en el territori
• El predomini del sector serveis és evident.
• El paper del sector industrial, encara que manté una diversitat productiva interessant, s’ha anat
reduint, com el sector de la construcció, en el conjunt de la comarca.
• El teixit empresarial comarcal el conformen
11.238 micropimes, xicotetes i mitjanes empreses
(taula 6).
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COMARCA

PROVÍNCIA

COMUNITAT

TOTAL AFILIATS

50.083

983.684

1.825.744

TAXA D’AFILIACIÓ (%)
RÈGIM GENERAL (%)
RÈGIM GENERAL.
SISTEMA ESPECIAL DE LA LLAR
(%)
RÈGIM GENERAL.
SISTEMA ESPECIAL AGRARI (%)
RÈGIM ESPECIAL.
TREBALLADORS AUTÒNOMS (%)
RÈGIM ESPECIAL. MAR (%)

44,56

58,82

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Gandia

5177

167

636

4374

56,2

Oliva

1617

87

267

1263

Tavernes de la
Valldigna

907

49

121

737

69,87

77,35

76,21

1,51

1,83

1,68

5,98

2,6

17,91

19,05

0,32

0,32

2,69

0,37

Taula 5. Aﬁliats a la Seguretat Social. Font: Portal
Estadístic Generalitat Valenciana, ARGOS, 31-3-2020.

• Continua prevalent la importància de Gandia com
a centre comarcal. Especialment pel que fa a les
activitats de serveis, i, especialment, a hostaleria,
comerç i transport.
• Atés el nombre d’empreses, el municipi d’Oliva
es continua consolidant com el segon nucli de la
comarca. I Tavernes de la Valldigna, el tercer, encara que a prou distància.
• Es pot observar el paper secundari que juga la
indústria en el conjunt del territori, mantenint-se
com el sector amb més poques empreses, com es
mostra en la taula 6.
Tot i això, convé apuntar que la indústria, respecte
al 2017, augmenta el nombre d’empreses en vora
un 12%.
• La construcció i els serveis augmenten quasi un
6% en comparació amb el 2017. Un ascens que es
concentra especialment a Gandia, Oliva i Tavernes.
• La Safor es caracteritza per un sistema productiu diversiﬁcat, tal com es va identiﬁcar en el diagnòstic del 2017. El pes del sector industrial es
manté en els darrers anys.
• Respecte al sector de la construcció, s’ha de destacar que el pes també es manté a la comarca,
augmenta tan sols 0,04 punts respecte al 2016.
• Finalment, pel que fa al sector serveis, s’ha de dir
que augmenta vora 9 punts percentuals en comparació amb el 2016. Gran part del sector es compon
del subsector del comerç, transport i hostaleria que,
com es pot observar (taula 7), suposen un 40,25% les
tres activitats, dins del sector serveis. S’ha de destacar també, dins del sector, les activitats professionals
i tècniques, que impliquen un ressenyable 11,97%.
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2019

Xeraco

347

21

58

268

Bellreguard

277

21

51

205

Vilallonga

252

20

44

188

Real de Gandia, el

235

31

31

173

Daimús

234

21

42

171

Font d’en Carròs, la

220

15

56

149

Almoines

184

18

36

130

Piles

180

10

28

142

Miramar

163

7

18

138

Simat de la Valldigna

157

7

26

124

Beniarjó

134

8

18

108

Xeresa

130

6

19

105

Palma de Gandia

120

13

24

83

Benirredrà

118

-

-

98

Alqueria de la Comtessa, l’

103

9

15

79

Ador

89

4

21

64

Barx

85

4

19

62

Benifairó de la
Valldigna

82

7

9

66

Palmera

78

10

6

62

Rafelcofer

75

4

17

54

Ròtova

73

12

11

50

Potries

66

12

7

47

Beniﬂà

35

-

-

-

Llocnou de Sant
Jeroni

28

-

-

-

Alfauir

27

-

-

-

Guardamar de la
Safor

24

-

-

-

Almiserà

16

-

-

-

Castellonet de la
Conquesta

5

-

-

-

11238

563

1580

8940

Total la Safor

Taula 6. Nombre d’empreses segons activitat principal.
Font: INE (2019). Elaboració pròpia. *INE: Només s’ofereix
informació de detall per a municipis de més de mil
habitants. Addicionalment, no es facilita informació per a
les cel·les amb menys de quatre empreses

4.3.3. L’impacte actual de la COVID-19 a la
comarca
• Respecte als demandants actius parats, segons
les dades de LABORA, si observem la variació
percentual (taula 8), al gener i febrer la quantitat
de parats era menor en el 2020 que en el mateix
període de l’any anterior. No obstant això, a par-

2019

COMARCA

PROVÍNCIA

COMUNITAT

11.238

180.753

363.428

5,01%

6,46%

6,86%

CONSTRUCCIÓ

14,06%

11,10%

12,40%

SERVEIS

79,55%

82,44%

80,74%

40,25%

35,92%

36,68%

INFORMACIÓ I COMUNICACIONS

1,22%

1,99%

ACTIVITATS FINANCIERES I ASSEGURANCES

2,06%

2,67%

ACTIVITATS INMOBILIÀRIES

3,08%

5,29%

5,94%

11,97%

18,62%

17,27%

EDUCACIÓ, SANITAT I SERVEIS SOCIALS

4,97%

8,41%

ALTRES SERVEIS PERSONALS

6,73%

9,55%

NOMBRE TOTAL EMPRESES
INDÚSTRIA

COMERÇ, TRANSPORT I HOSTALERÍA

ACTIVITATS PROFESSIONALS I TÈCNIQUES

VARIACIÓ PERCENTUAL 2020-2019
MES/
ACTIV.
ECON.

CONSTRUCCIÓ

GENER

1,24%

0,24%

-5,40%

-0,19%

0,42% -0,46%

FEBRER

-1,00%

-2,18%

-2,25%

-1,11%

0,81% -1,18%

1,76%

MARÇ

-1,09%

22,52%

5,90%

8,06%

2,38%

ABRIL

4,87%

35,41%

22,75%

21,01%

3,31% 20,67%

MAIG

25,42%

28,57%

21,62%

25,21%

15,16% 24,74%

7,62%

JUNY

19,37%

26,23%

26,21%

27,77%

160,37% 32,89%

9,07%

JULIOL

17,51%

15,69%

23,70%

22,78%

82,91% 24,57%

Taula 7. Nombre d’empreses per sector d’activitat i
subsectors del sector serveis 2019. Font: PEGV. Banc de
Dades Territorial, DIRCE i elaboració pròpia. *PEGV: Només
s’ofereix informació de detall per a municipis de més
de cinc mil habitants, i total per a més de mil habitants.
Addicionalment, no es facilita informació per a les cel·les
amb menys de quatre empreses.

tir de març es reverteix la tendència, entre març i
juny del 2020 trobem un increment considerable
del nombre de demandants respecte del 2019 (arriba a augmentar en un 32,89% al juny).
• Els demandants de tots els sectors s’han vist
afectats per la COVID-19 i les seues conseqüències, des de març. Destaca l’augment de parats en
l’agricultura al maig (25,42%), en la construcció a
l’abril (31,41%), en la indústria al juny (26,21%) i
en el sector serveis també al juny (27,77%).
• Pel que fa a la contractació, com es pot observar
en les ﬁgures 6 i 7, l’evolució ha sigut molt diferent en el mateix període del 2020 respecte a l’any
anterior. Es pot apreciar la caiguda del sector serveis, especialment en els mesos de març a juny,
coincidint amb el període de conﬁnament, del 15
de març al 20 de juny.
Convé assenyalar també que la variació percentual dels mesos d’abril i maig és de vora un -75%
respecte als mateixos mesos de l’any anterior.
• El turisme, amb tota l’activitat econòmica que
comporta, continua sent un dels pilars bàsics de
l’economia de la comarca.
Gandia, seguida d’Oliva, Tavernes de la Valldigna i, en
menor mesura, Xeraco, Miramar, Piles i Daimús, són
exemples de municipis turístics orientats al consum
estatal. Al voltant del turisme s’ha estructurat un teixit
econòmic característic que confereix una font d’ingressos important, per la qual cosa la situació actual
afecta, com caldria esperar, enormement la comarca.

INDÚSSERVEIS
TRIA

SENSE
ACTIVITAT
ECONÒMICA

AGRICULTURA

-6,18%

TOTAL

7,85%

Taula 8. Variació percentual de demandants actius
aturats a la Safor, gener-juliol 2020-2019. Font: LABORA.
Elaboració pròpia.

• Respecte a l’agricultura, al gener i febrer pràcticament no varia el nombre de contractes respecte
al mateix període de l’any anterior, no obstant això,
a partir de març es comença a notar una desestabilització en el sector. Al març disminueixen, per a
augmentar lleugerament a l’abril i caure considerablement de maig a juliol. S’ha de destacar la caiguda del juny, que suposa una variació percentual
de -66% respecte al juny del 2019.
• D’una altra banda, la contractació en el sector
de la indústria presenta un xicotet augment en
la contractació del gener respecte a l’any anterior (16,85%), febrer no mostra canvis, però sí que
destaca una caiguda especial en els mesos d’abril
a juny (variació que va del -40 al -46%), la contractació ha passat a ser vora la mitat que en el 2019.
• Finalment, referent a la construcció, el sector
mostra una evolució irregular, on augmenten tènuement els contractes tant al febrer (35,55%),
com al maig i juny (15,70% i 8,18%), per a descendir de manera més considerable a l’abril (-34,86),
gener (-32,57%), març (-30,38%) i juliol (-10,53%).
• Quant a les dades d’aﬁliació a la Seguretat Social (ﬁgura 8), ens indiquen una caiguda, a escala
comarcal, en quasi tots els grups d’ocupació del
quart trimestre del 2019 al primer del 2020. Descens que també s’observa en el conjunt de la Comunitat Valenciana.
• La variació percentual de l’aﬁliació entre el quart
trimestre del 2019 i el primer del 2020 és de
-6,25%, la qual cosa suposa un total de 3.323 aﬁliacions menys.
Les disminucions més pronunciades, com es pot
apreciar en la ﬁgura 8, han sigut les dels grups:
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EXTINCIÓ

REDUCCIÓ

SUSPENSIÓ

AGRICULTURA

158

39

527

CONSTRUCCIÓ

189

150

516

2471

1053

4460

SERVEIS

868

1412

8361

ALTRES

67

2

36

3753

2656

13900

INDÚSTRIA

Figura 6. Contractes per sector d’activitat a la Safor,
juny-juliol 2020. Font: LABORA. Elaboració pròpia.

TOTAL

Taula 9. ERTO segons sector d’activitat i modalitat ﬁns al
30 de juny del 2020. Font: Direcció General de Treball.

En la mateixa taula, en la part dreta, hi ha un parell
de columnes («A» i «B» amb el propòsit següent:
• En la columna «A», es marca amb una X si les
conclusions o propostes estan incloses en l’Estratègia inicial LABORA del 2018.
Figura 7. Contractes per sector d’activitat a la Safor, junyjuliol 2019. Font: LABORA. Elaboració pròpia.

• En la columna «B», es marca amb una X si en el
2020, considera que continua sent una proposta o
conclusió vàlida. Sobre això, s’ha de considerar el
que hi ha tot seguit:
- Les conclusions incloses en l’Estratègia inicial LABORA del 2018 (que es reﬂecteixen
en la columna «A») estan validades pel cent
per cent dels agents entrevistats, com es veu
més avant.

Figura 8. Aﬁliació a la seguretat social per grups
d’ocupació a la Safor, quart trimestre del 2019 i primer
trimestre del 2020. Font: Direcció General de Treball.

A, agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
(-19,34%); R, activitats artístiques, recreatives i
d’entreteniment (-18,31%); N, activitats administratives i serveis auxiliars (-14,67%); i, hostaleria
(-11,27%).
• I, ﬁnalment, les dades d’ERTO a la comarca ﬁns
al 30 de juny mostren un major nombre d’extincions en el sector de la indústria amb bastant diferència amb la resta.

- La resta han sigut reconegudes com a vàlides
en el 2020, per un mínim del 30% dels agents
entrevistats.
• Les conclusions i propostes es presenten classiﬁcades segons que apareixen en el document
original, no segons la importància.
Conclusió general sobre l’actualització del
diagnòstic territorial de la Safor del 2017:
• Les consideracions i propostes fetes continuen
sent vàlides.
• La major part de les conclusions i propostes del
2017, s’inclouen en l’Estratègia inicial elaborada
per LABORA en el 2018, encara que no totes.

4.4. Revisió de conclusions i propostes
A continuació es relacionen, en una taula resum
(taula 10), les conclusions i propostes fetes en el
document de diagnòstic territorial del 2017, com a
resultat de l’anàlisi DAFO i dels grups participatius
de discussió, duts a terme en el procés.
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5. FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ
(FPO): ANÀLISI BÀSICA
Per a fer l’anàlisi s’ha tingut en compte:
• La informació revisada en el punt 4.

N

CONCLUSIONS I PROPOSTES DEL DIAGNÒSTIC TERRITORIAL 2017

A

B

1

Adaptació i renovació dels sectors productius existents per a fer-los més sostenibles i competitius:
• Trobar punts de trobada per a connectar els serveis avançats, que poden prestar els centres de coneixement de la
comarca (universitats, OTRI, etc.), amb empreses i individus. Que la ciència s’inserisca en el sistema productiu.
• Des de la universitat es podrien fomentar treballs de grau/màster vinculats al territori i les potencialitats que hi ha.

X

X

2

Diversiﬁcació territorial i funcional del model turístic:
• Per a desestacionalitzar-lo, utilitzant, entre altres, actius culturals, paisatgístics…
• Articular productes entre el litoral i l’interior, a la comarca.

X

X

3

Sector construcció. La rehabilitació i la sostenibilitat:
• Rehabilitació d’habitatges, desenvolupament d’habitatges sostenibles i eﬁciència energètica en els habitatges.

4

El sector comercial i els desaﬁaments que té:
• Conscienciar sobre els reptes en què es troba el sector.
• Formació i capacitació en gestió i estratègies, formació i reciclatge continu, per a afrontar els reptes (tecnològics,
patrons de consum, digitals, …)

X

X

5

Promoure i fomentar el valor mediambiental i econòmic de l’agricultura:
• Més innovació i professionalització en el sector agrícola i valoració de productes autòctons.
• Creació d’una entitat gestora agrícola d’àmbit comarcal.
• Fomentar grups d’autoconsum (ex.: CDR de la Safor)
• Fomentar l’agroturisme, entre altres.

(X)

X

6

Creació d’un clúster turístic:
• Potenciar-ne la creació.
• Potenciar l’ús de les TIC en les localitats i millorar la gestió 2.0 de destinacions de la comarca (noves tendències, …)

X

X

7

Creació d’un clúster agroalimentari:
• El sector és important i té un potencial enorme a la comarca.
• Fins i tot es pot travar el sector agroalimentari amb altres sectors com el turisme i la cultura.

X

X

8

Creació-desenvolupament d’una economia lligada a la mar. I preservar-la i aprendre a explotar els molts recursos que hi ha de manera sostenible (economia blava):
• Està acompanyada de R+D i té molt en compte la sostenibilitat ambiental.
• Gran oportunitat: grau de Ciències Ambientals (UPV), coneixement UPV, treballs de la confraria de pescadors, institut
d’investigació per a la gestió integrada de zones costaneres (IGIC), grup d’acció local pesquer (GALP).

X

X

9

Potenciar l’economia verda i la cultural:
• Connexió dels ecosistemes litorals amb els d’interior (a la comarca). I fomentar la posada en marxa de fórmules
innovadores de l’activitat turística, sobre el tema.
• Potenciar l’economia verda: agricultura ecològica i km 0, aproﬁtament de residus (3R: reciclar, reduir, reutilitzar).
• Aproﬁtar l’important actiu patrimoni-cultural per a aproﬁtar-lo com a actiu econòmic i desenvolupar nous ﬁlons
d’ocupació.
• Aproﬁtar els recursos mediambientals.
• Posar en valor i en la dinàmica socioeconòmica els importants recursos naturals de la comarca (explotació forestal).

(X)

X

10

Fomentar les cadenes de valor amb enfocament territorial en l’àrea (exemple: Ibi amb joguet i plàstic)
• Per a la possible comercialització agrupada de productes desenvolupats de manera col·laborativa com per a la
creació d’altres nous produïts per cadenes de valor territorials. Tot això, amb el propòsit que les pimes de la comarca
guanyen en escala.

X

X

11

El repte de la innovació empresarial i social: (encara que no ﬁgura en conclusions, potenciar l’economia social)
• Formació de població parada, professionals i treballadors, en competències i habilitats que demanda el mercat
laboral. (Destaca Urbalab: Programa llançadora de competències 2.0. Potenciar espais semblants).
• Desenvolupar programes d’iniciatives per a l’emprenedoria, com l’assenyalat.
• Servei de tutorització del pla d’empresa (per a emprenedors, autònoms, personal d’empreses). Formació i tutorització de projectes, en fase de posada en marxa i de consolidació.
• Enfocament emprenedor cap a la formació en necessitats de la «nova economia» (ex.: càtedra Innovació UPV-Gandia)
• Programes públics basats en innovacions socials (ex.: Mindlab, reptes socials).
• Especialment en el sector geriàtric i gerontològic (oportunitat d’innovació).
• (Encara que no ﬁgura en conclusions: potenciar l’actual ecosistema d’innovació i fer-lo més visible i accessible, i
amb pautes estratègiques de desenvolupament per al futur).

X

X

12

Disposar de dades de la realitat del mercat socioeconòmic:
• Conéixer tendències i potencialitats del teixit productiu, i detectar necessitats de recursos humans del territori.
• Disposar d’un observatori estructurat pels agents del territori (o recuperar l’observatori socioeconòmic de Gandia-Safor).
• Disposar d’informació socioeconòmica útil per a possibles inversors o empreses.

(X)

X

13

Foment de la formació contínua:
• Formació pràctica en habilitats i competències bàsiques i transversals, així com digitals i tecnològiques.
• (Encara que no ﬁgura en conclusions: Potenciar Gandia i comarca com a ciutat universitària).

X

X

14

Major cooperació en temes comarcals:
• Incrementar la col·laboració pública-privada i la coordinació entre administracions. Ara és escassa.

X

X

15

Visió conjunta del territori i noves fórmules de cooperació municipal:
• Apostar per un model de treball comarcal per a dinamitzar socialment i econòmicament el territori.

X

X

X
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16

Necessitat de superar els localismes:
• Falta de visió comarcal i poca relació amb altres comarques i ciutats (Alcoi, Ontinyent, Xàtiva, Dénia…).
• Falta d’infraestructures: tren de la costa, autovia CV-60.
• Deﬁnir polítiques que s’han de dur a terme a escala local i a escala comarcal.

X

X

17

Reivindicació d’un conjunt d’infraestructures de vertebració externa i interna per a la millora de la connectivitat
global de la Safor.
• Tren de la costa, autovia CV-60, xarxa ciclista de la Safor, extensió de la banda ampla al conjunt de l’àrea.

X

X

18

Deﬁnir un esquema d’infraestructures energètiques, hídriques i de telecomunicacions per a evitar la discriminació territorial respecte a la implantació d’activitats econòmiques:
• Facilitar la mobilitat i accessibilitat interna i amb l’exterior, connectivitat mitjançant TIC, transports sostenibles i
innovadors i comunicacions alineades amb la competitivitat de l’entramat empresarial.

(X)

X

(X): S’han considerat part de les propostes especíﬁques de l’apartat.

Taula 10. Extracte de conclusions i propostes del diagnòstic
territorial del 2017. Elaboració pròpia.

Especialment la referida a l’anàlisi laboral (estructura empresarial de la comarca, aﬁliacions a
la Seguretat Social, etc.) i a la formació.
• Els resultats de l’enquesta d’opinió que es va fer a
una mostra d’agents clau del territori, preseleccionada a l’efecte (directors de centres de formació
professional que imparteixen FPO, responsables
de centres privats que imparteixen FPO, associacions que fan FPO, AODL de la comarca, tècnics
d’ocupació i orientadors laborals, SERVEF, sindicats, organitzacions empresarials, responsables
de recursos humans i/o formació en empreses de
diferents sectors d’activitat). L’enquesta, que es va
fer amb les característiques dites en el punt de
metodologia (3), la van contestar trenta persones.
• Les consideracions i manifestacions que els
agents del territori sobre el tema, tant de les entrevistes semiestructurades en profunditat com
del fòrum participatiu de validació de l’estratègia
que es va fer.
• Dades secundàries i informació d’interés de l’INE.

es concentren a la costa i al llarg de l’autopista,
especialment a Gandia (5) –que concentra el gros
de l’alumnat de l’àrea– i, en menor mesura, a Tavernes de la Valldigna (3), Oliva (2), Beniarjó (1),
Bellreguard (1) i Benirredrà (1). L’única excepció a
l’interior és el centre de Vilallonga (1).
• La distribució de les famílies professionals en el
territori és la següent:
FP INICIAL A LA SAFOR (2018)

ALUMNES

Activitats físiques i esportives

222

Administració i gestió

619

Agrària

82

Arts gràﬁques

57

Comerç i màrqueting

231

Electricitat i electrònica

215

Fabricació mecànica

166

Hostaleria i turisme

42

Imatge i so

260

Informàtica i comunicacions

427

Instal·lació i manteniment

122

Fusta, moble i suro

5.1. La formació professional per a l’ocupació a
la Safor
5.1.1. La formació professional inicial a la
comarca
• En l’àrea hi ha catorze centres que s’han repartit
3.255 estudiants en el curs 2017-2018.
• L’oferta contempla la impartició de títols vinculats a catorze famílies professionals, amb una
preponderància clara d’Administració i Gestió
(19%), Sanitat (14,6%) i Informàtica i Comunicacions (13,1%).
• Els catorze centres de l’àrea funcional la Safor
548

53

Sanitat

475

Serveis socioculturals i a la comunitat

284

TOTAL

3255

Tabla 11. Taula 11. Font: Pla Estratègic Formació
Professional de la Comunitat Valenciana.

5.1.2. La formació professional per a l’ocupació
a la comarca
• El text normatiu de referència per a la formació per
a l’ocupació és en l’actualitat la Llei 30/2015, de 9 de
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

• En relació a les regulacions de LABORA en matèria de formació per a l’ocupació, considerem la
que fa referència a les mesures urgents per a la
millora de l’ocupabilitat, així com les polítiques actives d’ocupació.
• En el territori de la Safor, la distribució de l’oferta
és la següent:
- Agrària.
- Comerç.
- Serveis socioculturals.
- Administració.
- Energia i aigua.
- Formació complementària.
- Seguretat i medi ambient.
- Informàtica.
- Ediﬁcació i obra civil.
- Imatge personal.
- Hostaleria i turisme.
- Electricitat.
• Les eines formatives de les quals disposem de
dades són:
- Formació per a parats.
- Formació en alternança.
- Formació no subvencionada.
- Formació per a ocupats.
- Formació en línia.
• La formació no subvencionada apareix exclusivament a Gandia en la família d’hostaleria i turisme.
• En la formació en línia (2019), on les temàtiques
són més «a la carta», s’han plantejat cursos relacionats amb les temàtiques següents:
- Entrenament de l’autoestima i autocontrol.
- Tècniques per a afrontar l’estrés.
- Lideratge, direcció d’equips de treball.
- Capacitat d’adaptació.
- Autoestima i autocontrol.
- Millora de l’eﬁciència professional.
- Comunicació escrita.
- Resolució de conﬂictes en el treball. Millora
del rendiment.
- Competències en la cerca d’ocupació.
- Presa de decisions: com afrontar el procés
de decisió.
- Treball en equip.
- Pensament positiu.
- Presentacions en públic.
- Anglés (diversos nivells).
• En el territori de la Safor, la formació en línia

l’han seguida 409 estudiants dels quals van acabar 291; un nombre de matrícula per damunt de la
mitjana dels territoris dels diferents pactes.
• En la taula següent es mostra el total d’alumnes
atesos en les diverses alternatives formatives; en la
columna «Comencen» el nombre de persones que
s’hi matricula i en la columna «Acaben» el nombre de
persones que acaben la formació satisfactòriament.
• Hi ha hagut un creixement moderat de la matrícula amb taxa d’abandó inferiors al 20% que han
millorat bastant la situació general de l’abandó en
la formació professional.
• Per famílies professionals, la distribució de la formació professional per a l’ocupació durant el curs
18-19 ha tingut la distribució següent:
• També s’ha de destacar que els projectes experimentals que es desenvolupen en el marc de l’Acord
Territorial estan molt centrats a millorar l’ocupabilitat, les competències i habilitats dels treballadors
per a aconseguir ocupacions més bones.
• L’oferta majoritària en la formació professional
per a l’ocupació se centra en hostaleria, turisme
i serveis. En línia amb les característiques econòmiques de la comarca i d’altres comarques veïnes
com la Marina Alta.
5.2. Resultats de l’enquesta FPO feta
A. Principals resultats de l’enquesta feta a una
selecció d’agents que imparteixen FPO en el territori (directors de centres de formació privats i
públics, ajuntaments organitzacions empresarials,
sindicats, AODL de la comarca, tècnics d’ocupació i
orientadors laborals, SERVEF). LABORA E-1.
• Vora el 80% de les persones enquestades treballen més de deu anys en qüestions relacionades
amb la FPO (en concret el 79,1% del total).
• Preguntats per quines especialitats formatives
de les que imparteixen tenen més demanda per
part de l’alumnat, destaquen les següents (taula
12, columna núm. 1):
- Informàtica, manteniment i muntatge d’equips
informàtics i comunicacions.
- Administratiu.
- Activitats esportives i socorrisme.
- Docència per a la FPO i altres.
- Electromecànica - manteniment.
- Hostaleria: cuina.
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• Preguntats per quines especialitats formatives,
en general, consideren que tenen més possibilitats
d’inserció a la comarca, destaquen especialment
les següents (taula 12, columna núm. 2):
- Informàtica, manteniment i muntatge d’equips
informàtics i comunicacions.
- Hostaleria: cambrers, cuina, operacions bàsiques de restaurants, etc.
- Neteja: neteja de superfícies, cambreres de
pis, etc.
- Turisme.
- Idiomes.
- Atenció sociosanitària: zeladors sanitaris,
atenció a persones dependents en centres, higienista dental, etc.
- Recursos humans i gestió del talent.

• Preguntats per quines especialitats formatives
consideren que seria necessari implantar a la comarca de la Safor per a satisfer la demanda actual de les empreses, destaquen especialment les
següents (taula 12, columna núm. 3):
- Hostaleria: cambrers, cuina, operacions bàsiques de restaurants, etc.
- Turisme
- Atenció sociosanitària: zeladors sanitaris,
atenció a persones dependents en centres, higienista dental, etc.
- Informàtica, manteniment i muntatge d’equips
informàtics i comunicacions.
- Disseny de pàgines web.

2019
Formació per a parats
Comencen
515

Formació en alternança

Acaben
347

Comencen
116

Formació per a ocupats

Acaben
59

Comencen
225

Acaben
180

Formació NO subvencionada
Comencen
125

Acaben
87

Taula 12. Nombre d’estudiants que comencen i acaben formació segons tipus. Font: Dades proporcionades per la UV.

ALUMNES MATRICULATS
FAMÍLIES
PROFESSIONALS

FORMACIÓ EN
ALTERNANÇA

FORMACIÓ A
OCUPATS

FORMACIÓ A
PARATS

FORMACIÓ NO
SUBVENCIONADA

Comencen Acaben Comencen Acaben Comencen Acaben Comencen Acaben
Agrària

48

24

Matriculats

Acaben

48

24

Comerç

45

39

51

24

96

63

Serveis Socioculturals

32

28

70

53

103

73

Administració

63

49

63

49

15

12

16

15

Energia i Aigua

15

Formació complementària

16

12

15

Seguretat i medi ambient

17

4

17

4

Informàtica

29

21

29

21

10

4

38

14

Imatge personal

15

15

15

15

Hostaleria i turisme

15

12

140

99

Electricitat

15

11

15

11

237

141

Ediﬁcació i obra civil

Total

28

76

10

34

196

131

Taula 13. Font: Pla Estratègic Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

550

TOTAL

125

125

87

87

• Preguntats per quines especialitats formatives
consideren que seria necessari implantar per a
satisfer les necessitats emergents del mercat,
destaquen especialment les següents (taula 12,
columna núm. 4):
- Xarxes socials, gestor de comunitats, plataformes digitals, tecnologies emergents, seguretat informàtica, robòtica, electromedicina, dades massives.
- Informàtica, manteniment i muntatge d’equips
informàtics i comunicacions.
- Turisme.
- Tècnics en especialitats industrials: fabricació
mecànica, mecanització, MCN, CAD, etc.
• Els enquestats en valorar si l’oferta de FPO de la
comarca satisfà les necessitats formatives que hi
ha, puntuen amb un 2,5 sobre 4. .
On 1 és molt insuﬁcient, 2 és insuﬁcient, 3 és suﬁcient, 4 és molt adequada.
• Preguntats per si les empreses quan seleccionen personal recorren al seu centre per a buscar
treballadors, manifesten el següent:
- 79,1% diuen que SÍ que recorren o envien
l’oferta al centre.
- 12,5% diuen que NO recorren o envien l’oferta
al centre.
- 8,4% NS/NC.
• Sobre si consideren que en FPO han de ser les prioritats de l’alumne més importants que les necessitats del mercat, en el procés de selecció d’estudis:
- 50% diuen que NO.
- 29,1% diuen que SÍ.
- 20,9% NS/NC.
• Sobre si consideren que en FPO les ajudes en el
transport, per a l’alumnat, són necessàries a la
Safor:
- 87,5% diuen que SÍ.
- 8,3% diuen que NO.
- 4,2 % NS/NC.
• Sobre si consideren que l’alumnat té a l’abast
informació fàcil d’accedir i de qualitat sobre què
estudiar i on, a la comarca:
- 50% consideren que NO.
- 41,6% consideren que SÍ
- 8,4 % NS/NC.

B. Principals resultats de l’enquesta a una selecció d’empreses (directors de recursos humans i/o
responsables de formació). Model E-2.
• Preguntats per si coneixen la formació professional per a l’ocupació (FPO), el 66,7% manifesten que sí que la coneixen i un 33,3% diuen que
no la coneixen.
• A qui manifesta conéixer la FPO se li pregunta
quines accions de FPO són les que més li interessen a la seua empresa i, en conjunt, destaquen
les següents:
- Competències digitals
- Atenció al client
- Formació relacionada amb la prevenció de riscos laborals (PRL) i la seguretat.
- Oﬁmàtica.
• A qui manifesta que no utilitza la FPO com a recurs per a la incorporació de qualiﬁcacions a l’empresa, se’ls pregunta per què no ho fan? I manifesten el següent:
- 16,6% perquè els cursos són molt llargs.
- 0% perquè no s’imparteix la formació que requereix l’empresa.
- 0% acudim a una altra mena de formació.
- 83,6% per altres motius.
• Preguntats per les mancances de formació o habilitats que detecten en el personal de la seua empresa, en conjunt, manifesten les següents:
- Competències digitals i tecnologies.
- Xarxes socials.
- Idiomes.
- Tècniques de venda.
• Preguntats per si la seua empresa té diﬁcultat
a trobar treballadors per a algun lloc de treball
en concret:
- 33,3% contesten que SÍ.
- 33,3% contesten que NO.
- 33,3% NS/NC.
• A qui contesta que sí, se li sol·licita que diga en
quins llocs té diﬁcultats de trobar treballadors?,
en el conjunt es refereixen els llocs següents:
- Electromecànics.
- Programadors.
- Dependents.
- Personal per a restauració - atenció al client
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ESPECIALITATS FORMATIVES QUE SUGGEREIXEN LES PERSONES
ENQUESTADES

ESPECIALITATS
AMB MÉS
DEMANDA DE
L’ALUMNAT

ESPECIALITATS AMB
MÉS POSSIBILITATS
D´INSERCIÓ

2

3

3
1
1

1
3
1

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA (ZELADOR SANITARI, ATENCIÓ
PERSONES DEPENDENTS EN CENTRES, HIGIENISTA DENTAL,
ALTRES)
DIETISTES NUTRICIONISTES
ACTIVITATS ESPORTIVES, SOCORRISME, NATACIÓ I TEMPS LLIURE
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESA
MÀRQUETING - VENDES - ORIENTACIÓ AL CLIENT
RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DEL TALENT
ADMINISTRATIU
AGRICULTURA
TURISME
IDIOMES
HOSTALERÍA. CUINA
HOSTALERÍA ALTRES (CAMBRERS, OPERACIONS BÀSIQUES DE
RESTAURANTE, ALTRES)
MECÀNICA DE VEHICLES
DOCÈNCIA PER LA FPO I ALTRES
AUXILIAR DE MAGATZEM
COMERÇ
ELECTRICITAT Y ELECTRÒNICA
SOLDADURA
ELECTROMECÁNICA MANTENIMIENTO
TÈCNICS EN ESPECIALITATS INDUSTRIALS (MECANIZAT,
FABRICACIÓ MECÀNICA, MCN, CAD)
OPERARI D’INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
INDÚSTRIA MARÍTIMA PESQUERA
JARDINERÍA
PERRUQUERÍA I ESTÈTICA
OBRA - CONSTRUCCIÓ
MANTENIMIENT D’EDIFICIS
PERMISOS DE CONDUCCIÓ PROFESSIONAL
TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES
OPERARI DE CARRET DE MÀ (CARRETER)
MEDI AMBIENT - ECONOMIA VERDA - RECICLATJE: ESPECIALITATS
RELACIONADES
ENERGIES RENOVABLES
TÈCNICS VEHÍCLES ELÈCTRICS
LLANTERNERIA - GAS - CALEFACCIÓ - FRED
INFORMÀTICA - MANTENIMENT I MUNTATJE D’EQUIPS INFORMÀTICS
- COMUNICACIONS
XARXES SOCIALES - GESTOR DE COMUNITATS - PLATAFORMES
DIGITALS - TECNOLOGIES EMERGENTS - SEGUREAT INFORMÀTICA ROBÒTICA - ELECTROMEDICINA - BIG DATA
DISSENY DE WEBS
NETEJA - NETEJA DE SUPERFÍCIES - CAMBRERES PIS
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
PREPARACIÓ D’OPOSICIONS
CARNISSERIA
CONTROL DE PLAGUES
DISSENY - INTERIORISME - DISSENY GRÀFIC
HABILITATS SOCIALS I COMPETÈNCIES DIGITALS
FORMACIÓ PER A L’OCUPABILITAT - ENTREVISTA DE SELECCIÓ
COMPETÈNCIES CLAU

Taula 14. Elaboració pròpia amb els resultats de l’enquesta, 2020.
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ESPECIALITATS
QUE S’HAN
ESPECIALITATS
D’IMPLANPER A SATISFER
TAR PER A
LES NECESSITATS
SATISFER LA
EMERGENTS DEL
DEMANDA ACMERCAT
TUAL DE LES
EMPRESSES
5

2

1
1
1
1

1

2
3

1
3
3
3

2
5
2

1
4
2

1

6

5

1

1
3
1
1
1

2
2

2
1

1
5
2
5

1
1

2
1

2

2

3

1

3

1

2
1

3

2
1
1
1
2

2

1

1

1

3

3

3
1
2
1
1
1
1

1
3

1

2

3

1

2
1
2

1
6

8

4

9

9

1
1
1

1
1

1
4

1
1
1
2
1

3

1
2

2

amb idiomes.
- Tècnics i personal usuari de SAP.
• Preguntats per quina classe de formació es troben a faltar en els candidats que es presenten
a processos de selecció de la seua empresa, en
conjunt, refereixen la següent:
- Atenció al client.
- Xarxes socials.
- Habilitats socials.
- Treball en equip.
- Formació especíﬁca relacionada amb el lloc.
• Preguntats per si la seua empresa, quan selecciona personal, recorre o envia l’oferta d’ocupació
a algun dels centres de formació per a l’ocupació
de la comarca:
- 50,0% contesten que SÍ que recorren o envien
l’oferta a algun o alguns dels centres.
- 50,0% contesten que NO recorren o envien
l’oferta a algun o alguns dels centres.
• Motius perquè ho fan així (tant si és que sí com
si és que no):
- SÍ: per a buscar més candidats, per comoditat
i/o per a ampliar la difusió de l’oferta.
- NO: perquè en general els candidats procedents dels centres no compleixen les exigències del lloc, per comoditat, perquè no necessiten un servei d’intermediació.
• Les empreses entrevistades valoren els certiﬁcats de professionalitat de la FPO, a l’hora de contractar personal, amb un 2,8 sobre 4.
On 1 és «gens importants», 2 «una mica importants», 3 «prou importants» i 4 és «molt importants”.
• Preguntades per si consideren que l’oferta de
FPO de la comarca respon a les necessitats formatives de les empreses responen amb un 2,3
sobre 4.
On 1 és molt insuﬁcient, 2 és insuﬁcient, 3 és suﬁcient, 4 és molt adequada.
• Preguntats per si consideren que les empreses
tenen a l’abast informació fàcil d’accedir i de qualitat sobre quina oferta formativa FPO hi ha a la
comarca i qui l’ofereix, consideren el següent:

- 16,6% consideren que sí.
- 66,6% consideren que NO.
- 16,8 % NS/NC.
• Preguntats per quines especialitats formatives
consideren que tenen més possibilitats d’inserció
a la comarca, en conjunt, refereixen les següents:
- Softskills.
- Electricitat i mecànica.
- Programació.
- Millora contínua/productivitat.
- Entorn digital.
- Màrqueting i xarxes socials.
- Comerç.
- Hostaleria.
- Atenció al client.
• Preguntats per quines especialitats formatives
creuen que faria falta implantar a la Safor per a
satisfer la demanda actual de les empreses, es
refereixen les següents:
- Atenció al client.
- Restauració.
- Electromecànica.
- Informàtica.
• Preguntats per quines especialitats formatives
creuen que faria falta implantar a la Safor per a
satisfer les necessitats emergents del mercat, refereixen les següents:
- Softskills.
- Electromecànica.
- Programació.
- Millora contínua/productivitat.
- Entorn digital.
- Màrqueting digital i xarxes socials.
- Innovació.
- Responsabilitat social corporativa.
- Gestió de projectes.
5.3. Resultats de les entrevistes i el fòrum
participatiu
A. Entrevistes semiestructurades en profunditat
(formació)
• La majoria de persones entrevistades coincideixen en la importància de la formació professional (FP) i la importància d’atorgar-li el prestigi i reconeixement que no té tradicionalment
(tant a escala social, com privada i pública, a
l’hora de la contractació).
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Segons les idees que plantegen algunes de les
persones entrevistades: és un sistema més ﬂexible que l’educació reglada i això és un avantatge
gros, ja que es pot adaptar al que demanden les
empreses de manera més àgil i ràpida; els centres
que l’imparteixen són ﬂexibles i s’adapten al que
demanen les empreses, és necessari dotar de més
informació els alumnes sobre la formació professional; les comissions comarcals de formació professional han de jugar un paper important per a
potenciar una visió conjunta sobre l’oferta més
adequada en cada territori; ja va ser anunciada la
creació d’un consell territorial de formació professional a la comarca, en el qual estiguen representats tots els municipis de la Safor.
• També es destaca la necessitat de posar en valor, tant per a les empreses com per als demandants d’ocupació, dels certiﬁcats de professionalitat, especialment els que aconsegueixen convertir
l’experiència en qualiﬁcacions especíﬁques.
• S’assenyala a més que és necessari programar
més certiﬁcats de professionalitat de nivell 1 i
cursos de competències clau, ja que hi havia molta gent sense formació bàsica que no podia accedir directament a certiﬁcats de nivell 2.
• En relació amb la igualtat d’oportunitats, també
es destaca en diverses entrevistes que s’hauria
de fomentar més la participació de dones en les
formacions a les quals típicament han accedit els
homes, per exemple, a través de beques per a afavorir-ne l’accés.

B. Fòrum participatiu (formació)
• En el grup de discussió va aparéixer reiteradament la importància de la formació professional.
Segons manifesten, «La formació professional és la
gran assignatura pendent en temes de formació, almenys a la Comunitat Valenciana». S’incideix especialment en la necessitat de cooperació entre les dos
modalitats i d’adaptar la formació a cada territori.
• Que la formació s’ha de dirigir cap als sectors
més dinàmics de la comarca. S’ha de destacar,
que quan es parla de l’ampli sector serveis, s’ha
de tindre en compte el subsector de serveis a les
empreses i terciari avançat, que són un subsector
important a la comarca (informàtica, noves tecnologies, enginyeria, consultoria…).
• Un entrevistat comenta que la formació en l’empresa és fonamental, igual que la formació dual,
però també cal potenciar la formació dual de la
FPO. «És imprescindible buscar un sistema dins
de les empreses per a adaptar-se a les empreses», segons deia.

• La majoria ressalta la importància de la formació transversal, en habilitats i competències.

• Es posa de manifest la necessitat d’interrelacionar-la amb la formació reglada i, junt amb ella,
establir les necessitats formatives del territori.

• Moltes de les persones entrevistades subratllen
la importància de les pràctiques en empreses i el
foment de la formació dual.

• La necessitat d’avaluar el pes de cada sector i
subsector a la comarca, per a actuar en formació
i en altres aspectes associats.

Segons comenten: : un contacte inicial amb l’empresa que és vital per als alumnes, i moltes de les
pràctiques possibiliten que les empreses puguen
contractar els estudiants si estan satisfets amb el
treball que fan; és difícil trobar bones pràctiques
en empreses on els alumnes estiguen tutoritzats; a
més, les empreses no tenen incentius per a acollir
en pràctiques els estudiants.

• Es fa patent l’acord dels participants en què
és necessària una coordinació més bona dels
recursos en general per a millorar l’eﬁciència i
evitar duplicitats. Totes les entitats relacionades
amb l’ocupació haurien de tindre la informació i
estar coordinades.

• Un entrevistat incideix en la necessitat de crear
centres integrats a la comarca, per a poder actuar en l’educació també al costat de l’empresa i
els sindicats.
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• Un entrevistat destaca la necessitat d’adaptar
la formació professional per a l’ocupació als diferents col·lectius, referit al col·lectiu de persones
amb discapacitat. I, concebre la formació per als
grups esmentats com una cosa útil per a tindre
la possibilitat de treballar, no com una funció de
serveis socials sense objectiu.

• Es posa de manifest la falta de continuïtat d’accions en la direcció dita, que tinguen calat a llarg
termini. «Es funciona per projectes, programes i
anualitats que poden tindre continuïtat o no».
• Es remarca la necessitat de comunicació i cooperació a escala comarcal.

• Un representant de la Universitat Politènica de
València del campus de Gandia apunta que en la
universitat es té una visió supracomarcal, ja que
només un 17% dels alumnes del campus de Gandia és de la Safor.
• Es posa en relleu la fugida de talent que hi ha
a la comarca, entre altres qüestions, a causa de
la falta d’absorció del talent que es produeix, per
part del teixit productiu de la zona.

Àrees (3)

1. RECURSOS
TERRITORIALS

• Es remarca la necessitat de tindre en compte
la situació actual (per la COVID-19) per a adoptar
qualsevol mesura o per a elaborar o ajustar les
estratègies i els plans.
• Una participant comenta la necessitat d’adaptar
els materials a diferents col·lectius, en el cas que
comenta, persones amb discapacitat intel·lectual.
Qüestió relacionada amb el que comenta en les entrevistes una altra participant: la necessitat d’adaptar la formació a diferents perﬁls i col·lectius.
• Es destaca també, per part d’una de les participants, que una de les barreres importants per
a accedir a la formació i a faena de les persones
amb discapacitat (en concret es parla de les persones amb discapacitat intel·lectual) és la inexistència d’un mitjà de transport amb el qual desplaçar-se sense haver de dependre de ningú, ja que
en la majoria dels casos no poden traure’s el permís de conduir. La deﬁciència del transport públic
a la comarca és també un tema que es repeteix en
moltes entrevistes.
• La mateixa participant comenta la necessitat
que la població universitària conega al col·lectiu
de persones amb discapacitat perquè, segons
aﬁrma, “seran els futurs empresaris”.

6. ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ: REVISIÓ,
ACTUALITZACIÓ I VALIDACIÓ DE LES
PROPOSTES DE LABORA PER A L’ÀREA
FUNCIONAL DE LA SAFOR (2018)
6.1 Àrees d’actuació, objectius i línies
estratègiques inicials
L’Estratègia Territorial d’Ocupació deﬁnida per a la
Safor, en el 2018, feia una proposta estratègica:
• Sobre tres àrees de treball: recursos territorials,
xarxes territorials i innovació territorial.

2. XARXES
TERRITORIALS
3. INNOVACIÓ
TERRITORIAL

Objectius estratègics (10)

Línies estratègiques per
a la Safor (62)

1. Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i
inserció laboral

8

2. Estabilitat i seguretat en l’oferta
d’ocupació

8

3. Atenció a les persones, inclusió
social de col·lectius desfavorits

6

4. Millora de les qualiﬁcacions laborals
de la població i de l’adequació del
sistema de formació local a les necessitats territorials

5

5. Consolidació d’un model productiu
basat en el valor del desenvolupament econòmic local

10

6. Principi de transversalitat de gènere,
igualtat de condicions entre homes
i dones

5

7. Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics

5

8. Estructura territorial i xarxes internes

4

9. Xarxes territorials externes, col·laboracions

5

10. Transversalitat de la innovació

6

Taula 15. Àrees de treball i objectius estratègics de la proposta inicial LABORA, 2018.

• Deﬁnia deu objectius estratègics sobre els quals
actuar: set en l’àrea de recursos territorials, dos
en l’àrea de xarxes territorials i un en l’àrea d’innovació territorial.
• Una bateria de seixanta-dos línies estratègiques,
amb la distribució que hi ha en la taula següent:
A. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS
Objectiu estratègic 1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral.
El primer objectiu respon a la necessitat de generació d’ocupació, tant mitjançant el foment
d’accions dirigides al suport de l’autoocupació i
economia social, com al suport de la consecució
d’un mercat inclusiu, amb oportunitats equitatives
a tots els col·lectius i amb un suport especíﬁc i
integral a l’emprenedoria.
Línies estratègiques:
• Programes dirigits a la inserció de persones desocupades. Es requereix una atenció especial als
grups desfavorits, com el grup de majors de 45 anys.
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• Foment de cultura emprenedora i desenvolupament d’iniciatives emprenedores, així com facilitar
el desenvolupament d’activitats d’autoocupació. A
la Safor concorren diverses circumstàncies que
conﬁguren un escenari excel·lent per a la generació de futures empreses i l’autoocupació.
• Fomentar iniciatives d’economia social. Accions
dirigides a la formació i a l’incentiu de creació de
cooperatives i altres fórmules de naturalesa similar. Participació del treballador en l’empresa (gestió, beneﬁcis, propietat). Aplicació de principis de
l’economia social en el teixit empresarial.
• Foment de l’accés de gent jove a la primera ocupació. Disseny d’accions que coordinen els centres
formatius de la comarca (formació professional,
universitats, formació no reglada) per a l’impuls
de noves ocupacions per a gent jove.
• La creació de línies de ﬁnançament a llarg termini per al desenvolupament de noves fórmules en
el procés d’inserció.
• Millorar els programes conjunts amb instituts
d’educació secundària i universitats.
• Programes per al foment del networking i d’apadrinament de joves emprenedors.
• Potenciar les pràctiques en empreses.
Objectiu estratègic 2. Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra.

• Mesures contra la sobrequaliﬁació, infraqualiﬁcació i precarietat laboral.
• Ajuda a la conciliació familiar i laboral. Impuls al
diàleg social.
• Responsabilitat social i empresarial: «bones
pràctiques» i ocupació local. Accions formatives
dirigides a treballadors i ocupadors, empresaris,
relacionades amb l’ètica empresarial.
• Reforçar els espais institucionals per al diàleg social.
Objectiu estratègic 3. Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits.
L’ocupació s’ha de considerar instrument clau de
desenvolupament i inclusió social, sobretot per
als col·lectius amb capacitats o condicions que els
impedisquen igualtat d’oportunitat d’accés, amb
una atenció especial a la prevenció de l’exclusió
Línies estratègiques:
• Servei d’orientació i intermediació a treballadors
i a demandants.
• Suport a col·lectius en risc d’exclusió social.

És un repte fonamental assolir un mercat de treball que oferisca ocupació de qualitat, on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen en prioritàries,
així com el protagonisme i enriquiment de la negociació col·lectiva. La motivació i satisfacció del
treballador, mitjançant oportunitat de desenvolupament professional i la participació en diferents
àmbits de l’empresa, seran, igualment, requisits
d’un treball de qualitat, d’acord amb els nivells de
qualiﬁcació dels treballadors.

• Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits
(gent jove, majors de 45 anys, parats de llarga duració, diversitat funcional).

Línies estratègiques:

• Potenciar la coordinació amb LABORA des dels
ajuntaments.

• Augment de l’estabilitat, mitjançant la disminució de la temporalitat. Accions dirigides a aportar
incentius que faciliten l’estabilitat laboral.
• Introducció de clàusules socials en la contractació pública.
• Mesures de seguretat i salut laboral.
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• Incorporació de mesures per a combatre i reduir
pràctiques de l’economia submergida. Augment
de les accions de seguiment i control de les relacions i situacions laborals en el teixit empresarial
de la Safor.

• Emprenedoria i autoocupació com a eines d’apoderament del col·lectiu desfavorit.
• Itineraris integrats d’inserció sociolaboral ﬂexibles que afavorisquen la innovació i personalització, sense cost per usuari.

Objectiu estratègic 4. Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació
del sistema de formació local a les necessitats
territorials
L’adequació de l’oferta de formació local a les necessitats del territori, tant econòmiques com soci-

als, resulta fonamental des d’una perspectiva de
desenvolupament territorial, en particular per al
mercat local de treball. La detecció de necessitats
de formació en el territori, tant les actuals com les
que sorgiran en un espai de temps curt vinculades
al canvi socioeconòmic arreplegat en l’objectiu estratègic 1, han d’informar les accions de formació
dissenyades. Això es s’ha de complementar amb
el suport a les deﬁciències de grups socials concrets, també amb la detecció prèvia en el diagnòstic de necessitats de formació.
Línies estratègiques:
• Accions dirigides a la formació en sectors més
dinàmics de la Safor.
(a) Formació de persones desocupades: especíﬁca
per a buscar ocupació i requaliﬁcació (capacitar i
actualitzar coneixements i competències).
(b) Formació de persones ocupades, qualiﬁcació
professional (formació contínua i aprenentatge
permanent).
• Formació segons noves necessitats en un horitzó
de mitjà-llarg termini: formació per a l’adaptació
als canvis. El terme nova economia està lligat tant
a sectors emergents, intensius en coneixement i
en tecnologies avançades entre les quals destaquen les tecnologies de la informació i comunicació, com a altres activitats, no tan intensives en
coneixement, relacionades amb el benestar social
o la dependència. La innovació social és un repte.
• Formació dirigida a grups socials especíﬁcs, amb
trets singulars: gent jove i la transició educativa-laboral (formació dual), els col·lectius desfavorits.
• Foment de la formació professional i adaptació
a les noves demandes relacionades amb la «nova
economia» i la consolidació de nous ﬁlons d’ocupació, com l’economia blava (relació amb els recursos del litoral i de la mar Mediterrània). L’oportunitat d’impulsar la formació dual. Es requereixen
espais de col·laboració i innovació social, i l’aposta
per programes de formació i emprenedoria, per
a l’orientació i el desenvolupament de la carrera
professional, en què els professionals poden trobar les eines necessàries per a adaptar-se als requeriments laborals de la nova economia, en un
context laboral caracteritzat per la transformació
tecnològica i digital. Labor destacada de la xarxa
d’oﬁcines municipals de desenvolupament local i
foment de l’ocupació local (per exemple, Urbalab).

• L’obertura de línies de ﬁnançament per a implementar estratègies innovadores des de les entitats locals.
Objectiu estratègic 5. Consolidació del model
productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment
de més valor afegit, en el context del desenvolupament local.
Atesa la importància del desenvolupament econòmic com a motor de generació d’ocupació, l’enfortiment de la competitivitat es converteix en objectiu
clau del pla, per la qual cosa el desenvolupament
de les activitats productives, especialment les de
més valor afegit és essencial. L’aproﬁtament de
la capacitat de creació de llocs de treball en els
diferents sectors del territori, com l’industrial, el
turístic o el comerç local, han de ser focus d’atenció de l’estratègia.
Línies estratègiques:
• Estructura empresarial sòlida i competitiva, vinculada al territori i la vertebració: referència als
clústers econòmics. Necessitat d’una adaptació i
renovació de l’estructura socioeconòmica. El trànsit cap a un model econòmic de la denominada i
poc coneguda «nova economia» no és possible
sense un canvi de mentalitat de tots els agents del
territori. Qualsevol que siga el nou model ha de
partir del que sabem fer bé i on descansa la fortalesa de la capacitat productiva, és a dir, de l’aposta
ferma per renovar els sectors tradicionals (no es
pot ser el que no s’és, ni començar de zero) i créixer en sectors emergents.
• Identiﬁcació i suport a les empreses amb alta generació d’ocupació i suport ﬁnancer i atenció a les
pimes en diﬁcultats.
• Impuls a una agricultura comercial sostenible.
• Aproﬁtament del potencial endogen d’ocupació
en el comerç local i de proximitat. Gandia constitueix una ciutat comercial amb una àrea d’inﬂuència
que va més enllà dels límits comarcals, de manera que es tracta d’un sector demandant d’ocupació tradicional i futur.
• Accions de suport a empreses relacionades amb
els sectors més competitius de la Safor. Suport a
empreses del sector turístic, mitjançant polítiques
coordinades supramunicipals, comarcals i metropolitanes. Foment d’accions dirigides a l’impuls
d’activitats industrials i logístiques.
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• Processos d’internacionalització empresarial.
• Suport a territoris, comarques i municipis desfavorits: desenvolupament equilibrat del territori
mitjançant polítiques «regeneradores» davant
dels problemes generats per la industrialització
tradicional, despoblació, crisi de l’agricultura comercial, etc. Atenció especial als municipis més
xicotets de la Safor.

Objectiu estratègic 6. Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones.
La bretxa de gènere que hi ha en les diferents àrees
del mercat laboral comporta fer-ne un tractament
d’una manera transversal. Així, serà necessari actuar tant en els problemes d’accés a l’ocupació com
en les desigualtats que hi ha en les condicions laborals (conciliació, salari, llocs directius).

• Atracció d’empreses i creixement empresarial.
Línies estratègiques:
• Impuls de la R+D+I en les empreses, en el context del sistema d’innovació valencià. Establiment
i consolidació de relacions amb centres d’investigació, desenvolupament i innovació.
• Explotació preferent dels recursos potencials de
la comarca: entorn natural, activitats agràries i
forestals, recursos humans, turístics, patrimonials i culturals.
a) Potenciació del medi ambient i de l’economia
verda. D’una banda, la limitació de l’impacte ambiental de les activitats econòmiques, el consum del
sòl i la generació de residus. Especialment en les
activitats agrícoles i les turístiques. D’altra banda,
aprofundir en la valoració dels nombrosos recursos mediambientals i incorporar-los a la dinàmica
socioeconòmica de la comarca.
b) Aproﬁtament del patrimoni cultural i foment
d’una economia basada en els recursos culturals.
Enfocar el ric patrimoni cultural com un actiu econòmic i promocionar nous ﬁlons d’ocupació en el
sector. Una societat que no estiga degudament
vertebrada pels factors lingüístics i culturals propis difícilment pot desenvolupar projectes de futur. La comarca hauria de contemplar-se com una
àrea potencial per la seua capacitat de cohesió
territorial, econòmica, lingüística i cultural del territori, i del territori amb altres territoris.
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• Fomentar igualtat entre homes i dones.
• Mesures concretes que milloren la consideració
de la dona en el mercat laboral.
• Mecanismes d’antidiscriminació.
• Mesures de conciliació.
• Millora de l’ocupació, i de l’accés, de les dones.
Objectiu estratègic 7. Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics.
La millora dels factors dits incideix en la competitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de les
persones, en l’atractiu territorial (per a persones
i empreses) i en l’articulació dels territoris, tant
la interna com la connectivitat externa. S’hi inclouen factors decisius en el desenvolupament de la
capacitat d’innovació i en l’avanç cap a un desenvolupament territorial sostenible.
Línies estratègiques:
• Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats, com
el medi rural on hi ha els municipis més menuts de
la comarca, localitzats en el sector pròxim dels relleus muntanyencs de la Safor i de la Valldigna.

c) Impulsar la diversiﬁcació territorial i funcional
del model turístic. L’oportunitat de recursos culturals (patrimoni paisatgístic, cultura, naturalesa,
esport, gastronomia, etcètera). Altres actius potencials, com per exemple el turisme rural i les
modalitats que s’emmarquen en el concepte de
turisme urbà.

• Millora de les comunicacions internes i externes. L’accessibilitat de la Safor amb els territoris contigus és millorable, com és el cas l’autovia
Gandia-Ontinyent, la gratuïtat de l’autopista del
Mediterrani o la connexió ferroviària entre Gandia i Dénia.

d) Economia blava. L’oportunitat que suposa el
desenvolupament d’una economia lligada a la mar.
La importància d’explotar els nombrosos recursos de manera sostenible (pesca, esports aquàtics, recursos naturals marins...).

• Millora de la infraestructura industrial. Necessitat de disposar de polígons empresarials dotats
de l’equipament tecnològic. És necessària la coordinació supramunicipal. Millora de la infraestructura de serveis d’Internet d’alta velocitat.

• Donar suport a la dotació d’infraestructures de
serveis i equipaments dels serveis públics i oﬁcines dirigits al desenvolupament local
• Potenciar els plans de desenvolupament.
B. B. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB LES XARXES TERRITORIALS
Objectiu estratègic 8. Estructura territorial i
xarxes internes.
L’existència de xarxes en un territori el converteix
en innovador, alhora que genera compenetració
entre el teixit empresarial i la vida social. S’han de
generar acords entre els agents socioeconòmics
del territori, públics o privats, amb ﬁnalitats que
responen a interessos comuns, tant per a la promoció de l’emprenedoria social, projectes de formació i orientació, i inserció laboral de parats com
per a l’assessorament a l’empresari.
Línies estratègiques:
• Foment de la cooperació amb agents públics i
privats en temes d’ocupació, formació i emprenedoria. Creació de xarxes territorials tècniques per
a creació de plans d’ocupació. Impuls del Pacte
per l’Ocupació de la Safor, mitjançant el reconeixement de la funció bàsica que té en el foment
d’ocupació.
• Redacció de plans de desenvolupament territorial comarcal, després de conéixer les dinàmiques
territorials dels sistemes locals d’ocupació, mitjançant la participació de la Mancomunitat de la
Safor i la incorporació de Gandia.

implantant formes de gestió mancomunada. A la
Safor hi ha hagut una falta absoluta de visió comarcal. El terme municipal no pot continuar sent
l’àmbit sobre el qual es deﬁneixen les polítiques
i gestionen els recursos. Les dinàmiques socioeconòmiques i espacials, i per descomptat les
laborals, ja fa temps que sobrepassen els límits
dels termes municipals. A més, la Safor no és una
comarca aïllada. Forma part de diferents escales
territorials la Comunitat Valenciana, les comarques centrals valencianes, l’arc mediterrani, i on
d’alguna manera interactua, col·labora i competeix. S’ha de repensar la visió de comarca com una
eina de treball útil per als municipis.
Objectiu estratègic 9. Xarxes territorials externes, col·laboracions
Atés el caràcter global que caracteritza l’entorn
econòmic, el mercat laboral ha de promoure la
participació dels actors del territori en xarxes tant
regionals i estatals com d’àmbit internacional,
totes vinculades a l’ocupació, amb la ﬁnalitat de
conéixer experiències i projectes que permeten
millorar l’eﬁcàcia i eﬁciència de les polítiques laborals locals.
Línies estratègiques:
• Creació de xarxes estatals i regionals.
• Conjunt integrat d’iniciatives de col·laboració, comunicació i cooperació.
• Foment d’àrees empresarials, basades en la
connectivitat.
• Impuls a la internacionalització de les empreses.

• Afavorir l’associacionisme i la creació de clústers territorials, dels diferents actors de la Safor.
a) Creació d’un clúster turístic. La potencialitat de
crear un clúster que pot començar, per exemple,
amb la proliferació de productes especialitzats (de
turisme actiu, de salut i benestar, esportiu, congressos, etc.), per part d’un nombre d’empreses
del mateix territori.
b) Impulsar un clúster agroalimentari i ﬁns i tot
lligar el sector agroalimentari amb altres sectors
com el turisme i la cultura. El potencial del sector
agroalimentari a la comarca és enorme.
• L’impuls del fet comarcal, com a eina eﬁcaç de
treball. Cooperació intermunicipal per a afrontar
els reptes i desaﬁaments comuns del territori,

• Afavorir xarxes externes de coneixement. Acords
amb les universitats valencianes.
C. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
Objectiu estratègic 10. Transversalitat de la
innovació
La innovació, com a capacitat de transmissió de
coneixements, és un fenomen individual, mentre
que com a fenomen col·lectiu l’entorn requereix
incorporar-la en els processos productius, factor essencial per a la millora de la competitivitat
de l’empresa. I és, a més, un fenomen territorial,
perquè ha de combinar el component empresarial amb l’entorn econòmic-social-institucional per
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a maximitzar els seus recursos extraeconòmics.
Per tot això es considera com a objectiu transversal en l’estratègia territorial d’ocupació.
Línies estratègiques:
• Serveis innovadors dirigits a l’empresa. Serveis d’orientació en línia, noves tecnologies de
la informació. Acompanyament a l’empresa (assessorament, innovació). Possibilitat d’augmentar el número AODL i capacitar-los perquè en
facen la funció.

ment didàctic i especíﬁc amb una introducció
explicativa, els deu objectius estratègics i les
seixanta-dos línies estratègiques per a la Safor
(annex 7.1). A tots els participants se’ls va sol·licitar que, de manera prèvia a l’entrevista, o com
a part, revisaren en profunditat l’estratègia, i que,
en un procés d’embut de conversió (funnel) seleccionaren, primer les vint línies estratègies que
consideraven individualment més importants. I,
en segon lloc, de les vint, les deu que consideraven prioritàries.
6.2.2. Actors

• Inserció de la ciència en el sistema productiu.
La comarca té centres de formació i coneixement
importants amb la presència de diferents universitats que mantenen relacions amb instituts d’investigació, instituts tecnològics, OTRI, entre altres.
• Identiﬁcació dels temes i espais de trobada i connexió dels serveis avançats amb les empreses i
els individus, i que la ciència s’inserisca en el sistema productiu.

La selecció dels actors clau la determina la representació d’entitats clau del territori en les matèries que ens ocupen.
Inicialment es van planiﬁcar catorze entrevistes per a posteriorment arribar a fer-ne setze a
agents del territori, dels quals deu van participar
en el fòrum posterior de discussió.
Són els següents:

• Fomentar les cadenes de valor en el territori.
L’existència d’una xarxa de centres de coneixement (universitats), tècnics (com és el cas dels
AODL) i empresarials (FAES), capacitats i competents amb presència sobre el territori, podria facilitar projectes integrats i integradors a la Safor.
• Promoció de clústers territorials de la innovació (CTI). Promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica (diversiﬁcació, visió innovadora).
Suport als ecosistemes territorials d’innovació i
emprenedoria. Millora de la transferència de coneixement, entre els centres d’investigació i universitats, i les empreses.
• Formació i qualiﬁcació destinada a la innovació.

6.2. Validació participativa de l’estratègia: anàlisi individual, entrevistes i fòrum participatiu
6.2.1. Procés
L’anàlisi i validació de les estratègies s’ha dut a
terme a través de la utilització de metodologia
qualitativa de mà dels actors clau del territori.
S’han usat les tècniques de l’entrevista semiestructurada en profunditat (annex 7.2) i un fòrum
de participació.
Com a part dels elements d’informació i suport,
en la validació de l’estratègia es va fer un docu560

- 1 Mancomunitat de municipis de la Safor (representant de trenta-un municipis).
- 1 Ajuntament de Gandia (municipi que concentra
el 43,37% dels habitants de la comarca i és l’entitat promotora del pacte)
- 1 UGT País Valencià (Safor - Valldigna)
- 1 CCOO País Valencià (Ribera - Safor)
- 2 FAES (Federació d’associacions d’empresaris
de la Safor; concentra totes les organitzacions
empresarials, territorials i sectorials de la comarca)
- 2 Servei Valencià d’Ocupació - LABORA de Gandia - la Safor
- 2 Universitat Politècnica de València (campus de
Gandia)
- 1 GALP Gandia (grup d’acció local pesquer)
- 1 Associació de persones amb discapacitat intellectual i del desenvolupament de la Safor (Amisaf)
- 1 Grupo García Ibáñez (centre privat que gestiona un nombre signiﬁcatiu de cursos de formació
professional per a l’ocupació a la comarca).
- 3 AODL (agents d’ocupació i desenvolupament
local) de la comarca.
6.2.3. Resultats
A. Validació de l’estratègia:
• Els agents socials referits, a través dels representants, van validar el conjunt de l’estratègia, de
manera participativa.

B. Altres resultats i consideracions:
• Consideren que l’estratègia és un marc general
de treball.

més signiﬁcatius a la comarca. Es considera
un aspecte que es pot treballar en programes d’actuació posteriors.

• Creuen per unanimitat que és convenient intentar desenvolupar una acció coordinada, prenent
com a base l’estratègia de LABORA.

• Els recursos disponibles sempre són limitats i,
encara que és necessari actuar sobre totes les
línies estratègiques, en l’acció operativa s’han de
prioritzar les estratègies.

• També consideren per unanimitat que és factible
desenvolupar-la. Disposant d’uns recursos especíﬁcs per a la coordinació, que permeten assegurar-la en el temps.

• L’actuació sobre el conjunt de línies estratègiques,
s’ha de considerar des de diferents àrees. Principalment: ocupació, desenvolupament econòmic i
empresa, innovació, serveis socials i educació.

• QUINA SOBRA:

6.3. Propostes d’actualització i millora de l’estratègia

- Cap, està molt completa.
- És necessari actuar sobre totes les línies estratègiques deﬁnides en l’estratègia.

• Les propostes de millora que fan els agents socioeconòmics de la comarca se centren en l’ajust
dels continguts de dos objectius:

• QUINA FALTA:
- Reﬂectir alguna de les recomanacions del
diagnòstic territorial del 2017 que continuen
sent vàlides i no es contemplen. En concret:

- Objectiu 5: Consolidació del model productiu
basat en el valor del desenvolupament econòmic local.
- Objectiu 10: Transversalitat de la innovació.

· sobre la construcció
· sobre el potencial de l’atenció sanitària, el
sector geriàtric i gerontològic
· sobre el suport i assessorament a empreses
· sobre l’explotació forestal
· sobre l’aproﬁtament de residus
· sobre l’impuls de programes públics basats
en innovacions socials
· sobre la innovació i professionalització en el
sector agrícola
· l’agricultura ecològica, km 0 i els grups
d’autoconsum.
· la disponibilitat d’un observatori estructurat, que proporcione dades de la realitat de
mercat i tendències.
- Reﬂectir algunes consideracions de les entrevistes fetes. En concret:
· Sobre la importància del sector TIC, i en general el terciari avançat a la comarca.
· Potenciar la gestió mancomunada de polígons industrials.
· Potenciar la creació de centres de formació
integrats.
· Els enunciats d’algunes línies estratègiques
queden repetitius.
· Que l’estratègia siga més especíﬁca en les
observacions sobre els sectors econòmics

• Considerant el que s’ha exposat sobre el tema en
el punt anterior, la redacció ﬁnal que es proposa
per a l’objectiu número 5 és la següent:
Objectiu estratègic 5. Consolidació del model
productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment
de més valor afegit, en el context del desenvolupament local.
Atesa la importància del desenvolupament econòmic com a motor de generació d’ocupació, l’enfortiment de la competitivitat es converteix en objectiu
clau del pla, per la qual cosa el desenvolupament
de les activitats productives, especialment les de
més valor afegit és essencial. L’aproﬁtament de
la capacitat de creació de llocs de treball en els
diferents sectors del territori, com l’industrial, el
turístic o el comerç local, han de ser focus d’atenció de l’estratègia.
Línies estratègiques:
• Estructura empresarial sòlida i competitiva, vinculada al territori i la vertebració: referència als
clústers econòmics. Necessitat d’una adaptació i
renovació de l’estructura socioeconòmica. El trànsit cap a un model econòmic de la denominada
«nova economia del coneixement» no serà possi561
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ble sense un canvi de mentalitat de tots els agents
del territori. Qualsevol que siga el nou model ha
de partir del que sabem fer bé i on descansa la
fortalesa de la capacitat productiva, és a dir, de
l’aposta ferma per renovar els sectors tradicionals (no es pot ser el que no s’és, ni començar de
zero) i créixer en sectors emergents (sector terciari avançat en general, les TIC, el sector geriàtric i
gerontològic, entre altres).

• Servei de tutorització d’empreses (per a emprenedors, autònoms, personal d’empreses). Formació i tutorització de projectes, en fase de posada
en marxa i de consolidació.

• Identiﬁcació i suport a les empreses amb alta generació d’ocupació i suport ﬁnancer i atenció a les
pimes amb diﬁcultats.

• Disposar de dades de la realitat del mercat socioeconòmic: disposar d’un observatori estructurat
pels agents del territori (o recuperar l’observatori
socioeconòmic de Gandia-Safor), disposar d’informació útil, per a observar tendències i potencialitats del teixit productiu i necessitats de recursos
humans en el territori.

• Impulsar el valor mediambiental i econòmic de
l’agricultura: major innovació i professionalització
en el sector agrícola, posada en valor de productes autòctons, fomentar una agricultura comercial
sostenible i els grups d’autoconsum.
• Aproﬁtament del potencial endogen d’ocupació
en el comerç local i de proximitat. Gandia constitueix una ciutat comercial amb una àrea d’inﬂuència
que va més enllà dels límits comarcals, de manera que es tracta d’un sector demandant d’ocupació tradicional i de futur.
• Suport al sector de la construcció en els àmbits
de rehabilitació d’habitatges, desenvolupament
d’habitatges sostenibles i eﬁciència energètica en
els habitatges.
• Suport a empreses del sector turístic, mitjançant
polítiques coordinades supramunicipals, comarcals i metropolitanes; polítiques i accions de desestacionalització.
• Foment d’accions dirigides a l’impuls d’activitats
industrials i logístiques.
• Accions de suport a empreses relacionades amb
els sectors més competitius de la Safor.
• Processos d’internacionalització empresarial.
• Suport a territoris, comarques i municipis desfavorits: desenvolupament equilibrat del territori
mitjançant polítiques «regeneradores» davant
dels problemes que genera la industrialització
tradicional, despoblació, crisi de l’agricultura comercial, etc. Atenció especial als municipis més
menuts de la Safor.
• Atracció d’empreses i creixement empresarial.
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• Impuls de la R+D+I en les empreses, en el context del sistema d’innovació valencià. Establiment
i consolidació de relacions amb centres d’investigació, desenvolupament i innovació.

• Explotació preferent dels recursos potencials de
la comarca: entorn natural, activitats agràries i forestals, recursos humans, turístics, patrimonials i
culturals.
a) Potenciació del medi ambient i de l’economia
verda (agricultura ecològica i km 0, aprofitament
de residus 3R, reciclar-reduir-reutilitzar, etc.).
D’una banda, la limitació de l’impacte ambiental de les activitats econòmiques, el consum del
sòl i la generació de residus. Especialment en
les activitats agrícoles i les turístiques. D’altra
banda, aprofundir en la valoració dels nombrosos recursos mediambientals i incorporar-los a
la dinàmica socioeconòmica de la comarca (ex.
explotació forestal).
b) Aproﬁtament del patrimoni cultural i foment
d’una economia basada en els recursos culturals.
Enfocar el ric patrimoni cultural com un actiu econòmic i promocionar nous ﬁlons d’ocupació en el
sector. Una societat que no estiga degudament
vertebrada pels factors lingüístics i culturals propis difícilment pot desenvolupar projectes de futur. La comarca s’hauria de contemplar com una
àrea potencial per la capacitat de cohesió territorial, econòmica, lingüística i cultural del territori
que té, i del territori amb altres territoris.
c) Impulsar la diversiﬁcació territorial i funcional
del model turístic. L’oportunitat de recursos culturals (patrimoni paisatgístic, cultura, naturalesa,
esport, gastronomia, etcètera). Articular productes entre l’interior i el litoral, a la comarca. Altres
actius potencials, com per exemple el turisme rural i les modalitats que s’emmarquen en el concepte de turisme urbà.

d) Economia blava. L’oportunitat que suposa el
desenvolupament d’una economia lligada a la mar.
La importància d’explotar els nombrosos recursos que hi ha de manera sostenible (pesca, esports aquàtics, recursos naturals marins...).
• Considerant el que s’ha exposat en el punt anterior, es proposa incorporar una nova línia estratègica a l’objectiu número 10. La línia és la següent:
- Desenvolupar programes públics que potencien les innovacions socials.
6.4. Les línies estratègiques més importants per
al fòrum d’anàlisi
Com s’exposa en el punt 6.2.1, com a part del
procés de validació de les estratègies, als agents
del territori entrevistats se’ls va sol·licitar que, de
manera prèvia a l’entrevista, o com a part, revisaren en profunditat l’estratègia, i que, en un procés
d’embut de conversió (funnel) seleccionaren, primer les vint línies estratègiques que consideraven
individualment més importants. I, en segon lloc,
de les vint, les deu que consideraven prioritàries.
Tots i en tot el procés van comptar amb el suport
tècnic que van necessitar.
Del procés s’ha de destacar el que hi ha tot seguit:

sobre totes les línies estratègiques.
• Un nombre signiﬁcatiu de les línies estratègiques que es proposen són transversals. Això és,
l’actuació sobre alguna implica un beneﬁci directe
o resultat positiu en altres.
• Encara que l’estratègia territorial sobre la qual
treballem és d’ocupació, l’abast de la mena d’actuacions que s’hi proposen s’ha de considerar
des de diferents àrees. Principalment: ocupació,
desenvolupament econòmic i empresa, innovació,
serveis socials i educació.
• Es va considerar convenient fer l’exercici perquè,
en fases posteriors d’actuació, més enllà de l’estratègia que ens ocupa, els recursos disponibles
sempre són limitats i els agents del territori necessitaran decidir sobre què actuen primer.
L’exercici ajudarà a facilitar l’actuació real dels
agents en el territori.
En l’exercici de selecció es va sol·licitar que deﬁniren, de les seixanta-dos línies estratègiques, les
vint que consideraven més importants, i les deu
prioritàries.
A continuació hi ha les vint estratègies que els
agents del territori van considerar més importants, als efectes que ens ocupa:

• Tots els agents entrevistats que van fer l’exercici
(quinze de setze) van considerar necessari actuar

OBJECTIU 1: INSERCIÓ

1.2

Fomentar la cultura emprenedora i desenvolupar iniciatives emprenedores i d’autoocupació: a la Safor concorren circumstàncies que
n’afavoreixen el desenvolupament.

1.5

Fomentar l’accés de gent jove a la primera ocupació: accions amb formació professional, amb universitats, en formació no reglada;
per a impulsar noves ocupacions per a gent jove. Fer programes per a foment del networking i l’apadrinament a joves emprenedors.

1.6

Potenciar les pràctiques en empreses.

OBJECTIU 3: INCLUSIÓ
3.3

Incentius a la inserció laboral de col·lectius desfavorits (gent jove, majors de 45 anys, parats de llarga duració, diversitat funcional)

OBJECTIU 4: FORMACIÓ
4.1

Desenvolupar accions de formació en els sectors econòmics més dinàmics de la Safor:
a) Formació a persones desocupades: especíﬁca per a buscar ocupació i requaliﬁcació (capacitar i actualitzar coneixements i
competències).
b) Formació de persones ocupades, qualiﬁcació professional (formació contínua i aprenentatge permanent).

4.2

Fer formació segons noves necessitats, en un horitzó a mitjà-llarg termini. Formació per a l’adaptació als canvis i la «nova economia».

4.4

Dur a terme formació especíﬁca dirigida a col·lectius desfavorits.

4.6

Foment de la formació professional i l’adaptació a la «nova economia» i a la consolidació de nous ﬁlons d’ocupació, i impuls de la
formació dual.

563

REVISIÓ DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL DE LA SAFOR
OBJECTIU 5: MODEL PRODUCTIU
5.1

Afavorir el desenvolupament d’una estructura empresarial sòlida i competitiva: clau per al manteniment de l’ocupació.

5.2

Afavorir la transició cap a un model econòmic de la denominada «nova economia». Apostant de manera ferma per renovar els
sectors tradicionals i créixer en sectors emergents.

5.10

Impuls de la R+D+I en les empreses, en el context del sistema d’innovació valencià.

5.11

Potenciació del medi ambient i de l’economia verda. D’una banda limitant l’impacte ambiental, consum i residus; i de l’altra, posar
en valor els recursos mediambientals.

5.13

Potenciar l’economia blava (economia lligada a la mar): aproﬁtar l’oportunitat i la importància dels recursos que té, de manera
sostenible (pesca, esports nàutics, recursos marins…).

5.14

Aproﬁtament del patrimoni cultural i foment d’una economia basada en els recursos culturals.

OBJECTIU 7: INFRAESTRUCTURES
7.2

Millora de les comunicacions internes i externes. Comunicació Gandia-Ontinyent i la via fèrria Gandia-Dénia, principalment.

7.3

Millora de la infraestructura industrial. Millorar la dotació tecnològica dels polígons industrials (ex. Internet d’alta velocitat). És
necessària la coordinació.

OBJECTIU 8: COOPERACIÓ INTERIOR
8.1

Foment de la cooperació amb agents públics i privats en temes d’ocupació, formació i emprenedoria: plans d’ocupació, impuls del
pacte per l’ocupació “Acord per la Safor”.

8.4

Afavorir l’associacionisme a escala territorial dels diferents actors de la Safor:
a) Creació d’un clúster turístic (que pot començar per exemple amb el desenvolupament de productes especialitzats entre diverses empreses, en turisme actiu, salut...).
b) Impulsar un clúster agroalimentari o ﬁns i tot lligar el sector agroalimentari amb altres sectors com el turisme i la cultura.
c)

S’ha de repensar la visió comarcal com una eina útil per als municipis. (A la Safor hi ha hagut una falta absoluta de visió comarcal).

OBJECTIU 10: INNOVACIÓ
10.1

Implantar serveis innovadors dirigits a les empreses, d’orientació i acompanyament (assessorament en innovació, noves tecnologies…).

10.4

Promoció i suport a l’ecosistema territorial d’emprenedoria i innovació. Millora de la transferència de coneixements entre universitats, centres d’investigació i empreses.

10.5

Dur a terme formació i qualiﬁcació destinada a la innovació.

Els tres més votats per tots els agents del territori són, de manera ordenada:
1r) Línia 4.1: Desenvolupar accions de formació en els sectors econòmics més dinàmics de la Safor:
a) Formació a persones desocupades: especíﬁca per a buscar ocupació i requaliﬁcació (capacitar i actualitzar coneixements i competències).
b) Formació de persones ocupades, qualiﬁcació professional (formació contínua i aprenentatge permanent).
2n) Línia 5.2: Afavorir la transició cap a un model econòmic de la denominada «nova economia del coneixement». Apostant de manera
ferma per renovar els sectors tradicionals i créixer en sectors emergents.
3r) Línia 1.2: Fomentar la cultura emprenedora i desenvolupar iniciatives emprenedores i d’autoocupació: a la Safor concorren circumstàncies que n’afavoreixen el desenvolupament.

Taula 16. Vint línies estratègiques seleccionades pels actors del territori i les tres línies més votades.
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7. ANNEXOS
7.1. Document resum de les estratègies inicials per a l’anàlisi individual
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7.2. Guió entrevistes
ENTREVISTAT/-ADA:
ORGANITZACIÓ:
DATA:

ENTREVISTADOR/-ORA:

Bon día
1. Heu pogut veure l’esquema de l’estratègia que vos enviem?
q No (passar a 2)

q Sí (revisar el que ha marcat de manera ràpida i passar a 3)

2. No hi ha problema. Si vos pareix, vos explique l’esquema en menys de cinc minuts. En la part ﬁnal
del document fem un parell de preguntes per a contestar marcant sobre l’esquema, les comente
encara que les contesteu després, revisades les propostes que es fan en l’estratègia.
a) Comentar context de l’estratègia.
b) Fer les dos preguntes, sense esperar resposta.
c) Breu explicació del contingut de l’esquema de l’estratègia sobre el document (díptic A3 o pantalla
amb doc A4).
d) Arreplegar les vint línies estratègiques que vos pareixen més importants.
e) Arreplegar les deu línies prioritàries.
3. Creieu que seria important que s’intente desenvolupar o coordinar una acció estratègica semblant a
la comarca? Per què?
4. Revisar les vint línies d’actuació que vos pareixen més importants. Per què les heu seleccionades?
5. Per què considereu les deu línies que heu seleccionat com les més prioritàries?, per quins motius?
(si no les heu marcades, marqueu-les). Quines cinc o sis accions directes trobeu que són clau fer?
6. Què trobeu que falta a l’Estratègia per a l’Ocupació? per què?
7. Què trobeu que hi sobra? Per què?
8. Trobeu que seria factible desenvolupar una actuació més o menys coordinada entre els diferents
agents del territori, en el tema, fent cada agent el que li siga propi? Per què ho creieu?
9. De tots els aspectes que analitzem, els que reﬂecteix l’estratègia, quin o quins trobeu que estan més
directament relacionats amb l’entorn?, què li resulta més pròxim?
10. Com penseu que reﬂecteix l’estratègia els aspectes dits? Els reﬂecteix bé?
11. Com penseu que pot afectar la COVID-19 a l’ocupació i l’economia a la comarca en els pròxims mesos? Com veieu les perspectives empresarials i l’ocupació en els pròxims mesos? (nov. 20 - set. 21)
12. Pensant en això, penseu que valdria la pena variar una mica del que hem comentat ﬁns ara?
Moltes gràcies.
Volem agrair-vos la predisposició i l’esforç i, si vos pareix bé, estar en contacte per a fer-vos alguna
consulta especíﬁca més avant.
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OBSERVACIONS:
De manera complementària, a cada un dels agents entrevistats se li van fer preguntes especíﬁques
relacionades amb l’entorn directe d’activitat i interessos.
7.3. Enquestes de formació (FPO): E-1 i E-2
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7.4. Fòrum participatiu

Imatge 1. Captura de pantalla del fòrum participatiu dut a terme el 29 de juliol del 2020.

572

573

REVISIÓ DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL DE LA SAFOR

574

575

576

DIAGNÒSTIC ACTUALITZAT DEL PACTE TERRITORIAL
DE LA COSTERA - CANAL (JULIOL DEL 2020)
Félix Fajardo Magraner, tècnic de l’Estratègia Territorial del Pacte Territorial de la Costera - Canal
Pablo Ignacio Sanchis Sanz, coordinador del Pacte Territorial de la Costera - Canal

L’àmbit d’estudi del Pacte Territorial de la Costera
- Canal abasta la totalitat de municipis de la comarca de la Costera i les localitats de la comarca de la
Canal de Navarrés, excepte el municipi de Millares.
La comarca de la Costera està dividida en tres
subcomarques: la Vall de Montesa –amb els municipis de Montesa, Vallada, Moixent i la Font de
la Figuera–, la Costera de Ranes –que és una vall
més estreta i amb més pendent on hi ha la Llosa
de Ranes, Rotglà i Corberà, Llanera de Ranes, Torrella, Cerdà, Vallés, la Granja de la Costera, l’Alcúdia de Crespins, Estubeny i Canals– i, ﬁnalment,
l’Horta de Xàtiva, una zona agrícola extensa que
abasta els municipis de Xàtiva, Novetlè, Barxeta,
Llocnou d’en Fenollet i el Genovés.
La comarca de la Canal de Navarrés està ﬂanquejada a l’oest pel massís del Caroig i a l’est per les
muntanyes de Sumacàrcer, unitats de relleu massives, amb cims aplanats, l’altitud dels quals augmenta progressivament cap a l’oest ﬁns a arribar
a una altura màxima d’uns 400 metres sobre el
nivell del mar. En el present estudi es contemplen
els municipis d’Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés i Quesa.
CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC
L’any 2019, la població de les dos comarques era
de 86.864 habitants, xifra que suposava un 1,74%
de la població valenciana i un 3,39% de la població
de la província. Segons el Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana, la dada més actualitzada
del qual és del 2019, la Costera tenia 71.522 habitants, mentre que els municipis de la Canal de Na-

varrés (a excepció de Millares) tenien un total de
15.342 habitants. Al llarg de la darrera dècada en
la zona d’estudi hi ha hagut un descens poblacional del 5,32%. No obstant això, s’ha d’assenyalar
que la pèrdua de població s’ha donat amb diferent
intensitat en una comarca i en altra, de manera
que ha tingut una incidència més gran a la Canal
de Navarrés (ﬁgures 1 i 2). Així doncs, la Canal ha
experimentat un descens poblacional del 12,44%
respecte a l’any 2010, mentre que a la Costera el
descens de població ha sigut del 3,64%. Una pèrdua poblacional que es deu tant a l’envelliment de
la població com a la baixa natalitat i a l’èxode de
persones joves i formades que migren cap a altres
zones que ofereixen més oportunitats laborals.
La ubicació geogràﬁca de les dos comarques és
un factor diferenciador i amb capacitat d’inﬂuir
sobre el desenvolupament del territori, ja que parlem d’una zona que limita tant amb la província
d’Albacete com amb la d’Alacant, de manera que
suposa una àrea de pas per a mercaderies i persones que rep inﬂuències dels altres territoris.
Així mateix, les infraestructures de transport evidencien un territori amb gran comunicació amb
alguns dels focus econòmics principals del país.
L’autovia A-7 uneix l’àrea d’estudi amb València
cap al nord i amb Alacant cap al sud, i l’A-35 comunica directament amb Albacete i suposa l’inici dels
desplaçaments cap a Madrid. Es tracta, per tant,
d’un territori amb una posició estratègica pel que
fa a comunicacions amb altres nuclis econòmics
del país, de manera que és un territori interessant
per al desenvolupament d’activitats relacionades
amb el transport i la logística. Addicionalment, cal
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destacar el restabliment, fa poc, de la línia de tren
de rodalia C-2 amb direcció l’Alcúdia de Crespins
a Moixent. Després de nou anys d’interrupció del
servei, municipis com Montesa, Vallada i Moixent
tornen a tindre accés al mitjà de transport públic
ferroviari, fet que n’augmenta la connectivitat
amb València i amb els municipis més poblats de
les comarques de la Ribera Alta i l’Horta Sud.
Les comunicacions són més deﬁcitàries a la comarca de la Canal de Navarrés, on la geograﬁa i
la baixa inversió continuen diﬁcultant el desenvolupament de vies d’accés ràpid als municipis que
la componen. La zona compta amb un servei de
transport públic molt deﬁcitari compost únicament d’una línia d’autobús amb freqüències molt
escasses i algun servei de taxi. Una falta de mitjans de transport públic que diﬁculta les connexions internes i externes entre els municipis de la
Canal de Navarrés i amb les comarques veïnes. A
més, a la zona també hi ha una gran bretxa digital
tant en l’ús dels mitjans telemàtics de treball i cerca d’ocupació com en l’accés i en la velocitat del
servei d’Internet. Finalment, molts dels municipis de la comarca presenten un parc d’habitatges
prou envellit i ofereixen molt poques oportunitats
per a la compravenda i el lloguer d’immobles. Fets
tots, junt amb la falta d’oportunitats laborals, que
contribueixen a augmentar l’èxode cap a altres
zones amb infraestructures i serveis més bons i
amb més possibilitats laborals.
Un altre factor que inﬂueix en l’evolució del territori són els recursos naturals i patrimonials. D’una
banda, a la Canal de Navarrés un 78,89% de la superfície es troba sota ﬁgures de protecció mediambiental, de manera que el territori s’enfronta a
la disjuntiva entre la protecció dels béns naturals
i l’explotació per a generar activitat econòmica;
davant del dilema, iniciatives com el Grup d’Acció
Local Caroig-Xúquer-Serra Grossa han posat de
manifest la importància d’apostar per una estratègia territorial basada en un desenvolupament
sostenible. De l’altra, la Costera té un 19,05% de
la superfície protegida, si bé la comarca destaca
per l’elevat patrimoni cultural que té. És una comarca que acull béns de caràcter històric que són
una gran atracció turística i que, per tant, suposen
un recurs molt important per al desenvolupament
econòmic del territori que compta amb grans possibilitats d’expansió, ja que encara es troba en una
fase primerenca d’explotació.
Finalment, respecte a les xarxes de vertebració
del territori i a la consciència de col·lectivitat, cal
assenyalar que el Pacte Territorial per l’Ocupació
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de la Costera-Canal és la primera iniciativa que
engloba tots els municipis de les dos comarques
amb un objectiu comú. No obstant això, el territori
presenta poques xarxes i mecanismes de col·laboració i cooperació entre els diferents agents socioeconòmics. Per tant, s’ha de fer un esforç més
important en la conscienciació de la població sobre els beneﬁcis que proporciona l’associacionisme i la cultura col·laborativa, aspectes que resulten fonamentals perquè el pacte territorial tinga
un impacte directe i real en la vida de la gent de
les dos comarques.
SECTORS ECONÒMICS
La Costera-Canal és un territori de tradició agrícola i industrial, si bé al llarg de les últimes dècades
són sectors que han anat perdent força en favor
del sector serveis, especialment en els municipis
que tenen un pes poblacional més gros.
Hi ha un predomini clar del sector serveis, ja que
l’any 2019 aglutinava un 63,43% de les aﬁliacions a la Seguretat Social, encara que s’ha de dir
que hi ha una diferència comarcal clara entre la
Costera (64,98% d’aﬁliacions) i la Canal de Navarrés (55,90%) (ﬁgures 3 i 4). En el sector, la secció
d’activitats amb un pes relatiu més gran és la de
comerç en gros i a la menuda i la reparació de vehicles de motor i motocicletes, perquè l’any 2019
representava un 27% del total de les aﬁliacions a la
Seguretat Social. Municipis com Xàtiva, on el sector
serveis suposa més d’un 75% de les aﬁliacions, han
sigut referents comercials amb una àrea d’inﬂuència que traspassava els límits de la pròpia comarca.
En l’actualitat, hi ha una certa reculada de l’activitat
comercial a causa de l’aparició de nous hàbits de
compra que tendeixen a les grans superfícies comercials i a les diﬁcultats d’accés a nuclis urbans.
Uns fets que fan que Xàtiva perda la posició hegemònica enfront d’altres zones pròximes de la Vall
d’Albaida i de la Ribera. Per tant, l’adaptació a nous
formats de venda i a les noves tecnologies és un
tema clau per a la supervivència del comerç tradicional. Finalment, és important esmentar que el
turisme es postula com una gran oportunitat per a
generar activitat econòmica en la zona d’estudi, ja
que les dos comarques presenten una oferta complementària basada en el turisme rural i actiu (la
Canal de Navarrés) i en el turisme cultural (la Costera). Per tant, és important ampliar la col·laboració
entre les comarques i generar un producte turístic
conjunt, intentant que comporte pernoctacions.
Per part seua, el sector industrial agrupa el
19,84% de les aﬁliacions. El sector destaca es-

pecialment en el corredor del riu Cànyoles (Xàtiva-Canals-l’Alcúdia de Crespins) on en alguns
municipis com Moixent i Novetlè suposa més del
40% de les aﬁliacions. La secció econòmica que
registra un volum més gros d’aﬁliacions en el
sector industrial és la indústria manufacturera,
ja que n’arriba a concentrar vora el 20%, i és la
secció econòmica la que té un valor relatiu més
gros en la zona de la Canal de Navarrés (26,08%
de les aﬁliacions). En el sentit dit, s’ha experimentat un procés turbulent durant la crisi econòmica. El sector tèxtil i de la pell tenien un pes
fort en l’economia anys en arrere, especialment
en municipis com Canals o l’Alcúdia de Crespins. Unes activitats que es van veure fortament
afectades per processos comercials i productius
vinculats al fenomen de la globalització que les
van fer menys competitives en el mercat interior i exterior, fet que generà una pèrdua de llocs
de faena molt important que va afectar tota la
comarca de la Costera. En la resta del territori
tan sols destaquen algunes iniciatives aïllades
relacionades amb empreses del sector de l’alimentació o la logística situades a la comarca de
la Canal de Navarrés, els cellers de l’oest de la
Costera o el sector de l’automoció, que ha virat
cap a serveis de venda ﬁnal.
Així mateix, el sector agrícola, aglutina el 8% de
les aﬁliacions a la Seguretat Social. No obstant
això, cal assenyalar l’existència de grans diferències entre els diferents municipis, ja que, en algunes localitats, com Bolbaite, Montesa i Torrella,
aglutina més del 20% dels aﬁliats, mentre que, en
altres municipis, com Xàtiva, Novetlè i Llanera de
Ranes, les aﬁliacions presenten valors inferiors
al 5%. La producció agrícola durant anys ha sigut
font de riquesa en els territoris estudiats i motor
d’iniciatives posteriors dutes a terme per part
d’empresaris locals que van anar diversiﬁcant
les inversions i activitats en altres sectors com
la indústria i la construcció. Actualment, el sector no resulta atractiu per a les noves generacions
i en moltes ocasions s’ha convertit en un sector
residual que complementa l’activitat principal. No
obstant això, el territori presenta grans oportunitats per a l’exercici de l’activitat agrària amb nous
enfocaments més sostenibles i vinculats a l’agroecologia i la cura del medi ambient.
Finalment, la construcció engloba el 8,72% de les
aﬁliacions a la Seguretat Social i destaca notablement en els municipis del Genovés i Chella, on
suposa més d’un 20% de les aﬁliacions a la Seguretat Social. En la zona del pacte territorial de la
Costera-Canal la construcció ha patit la mateixa

evolució que hi ha hagut en la resta del país, on
després de l’esclaﬁt de la bambolla immobiliària
es van perdre grans quantitats de llocs de treball.
Respecte al nombre d’empreses s’ha d’assenyalar l’existència de grans diferències entre les dos
comarques. D’una banda, la Costera aglutina el
84,95% de les empreses; dins de la comarca destaquen els municipis de Xàtiva i Canals, que concentren el 41,03% i el 12,67% de les empreses de
la zona d’estudi, a molta distància de la resta de
localitats que formen part del pacte territorial.
D’altra banda, a la Canal de Navarrés destaca el
municipi d’Enguera, tot i que en el municipi únicament es localitzen el 5,94% de les empreses
situades dins de l’àmbit territorial del pacte de la
Costera-Canal.
EL MERCAT LABORAL
La desocupació ha experimentat un descens continuat durant el període 2014-2020, després dels
anys de crisi econòmica en els quals la destrucció de llocs de treball va ser la tònica habitual. No
obstant això, s’ha d’assenyalar que la crisi sanitària originada per la pandèmia de la COVID-19 i la
crisi econòmica consegüent que se’n deriva han
frenat la tendència positiva. L’abast i els efectes
que la crisi actual tindrà a mitjà i llarg termini sobre el mercat laboral de l’àrea d’estudi no es poden predir amb exactitud a partir de la informació
que hi ha ara, no obstant això, les dades disponibles apunten cap a una nova recessió econòmica
i a un augment de la desocupació. El nombre de
persones desocupades en el segon trimestre de
l’any 2020 s’ha incrementat en un 15,44% respecte del mateix període de l’any anterior. A més, cal
assenyalar que, durant el període transcorregut
entre març i juny de l’any 2020, a més de 4.300
treballadors i treballadores els ha afectat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO),
xifra que suposa més d’un 18% de les persones
aﬁliades a la Seguretat Social en la zona d’estudi. La comarca de la Costera és la que registra un
volum més gros d’ERTO (87,15%), ja que a més de
ser la que té un nombre més alt d’aﬁliacions a la
Seguretat Social, està especialitzada en el sector
serveis, que és el sector al qual més ha afectat
la pandèmia de la COVID-19, perquè registra el
73,81% dels ERTO totals de les dos comarques
(ﬁgura 5). En el sector, les activitats econòmiques
que han patit un impacte més gros han sigut el
comerç (38,74% dels ERTO) i l’hostaleria (18,44%
dels ERTO). El segon sector més afectat ha sigut
el de la indústria, on s’han registrat el 22,65% dels
ERTO. Finalment, la construcció (3,43% dels ERTO)
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i el sector agrícola (el 0,11%) han sigut els sectors
en els quals els ERTO han afectat menys treballadors i treballadores, ja que són sectors que aglutinen un nombre més baix de persones aﬁliades a
la Seguretat Social i són els que s’han vist menys
afectats per les mesures de prevenció de les autoritats sanitàries, com poden ser les restriccions
d’aforament i el distanciament. A més, s’ha d’assenyalar que l’activitat agrícola a penes s’ha parat, ja que les autoritats l’han catalogada com a
servei essencial.
Des de la perspectiva de gènere, la desocupació
afecta en major mesura les dones que els homes,
ja que l’any 2019 un 62,42% de les persones que
es trobaven en situació de desocupació eren dones. El període de recessió econòmica iniciat l’any
2008 va equiparar en certa manera les xifres, però
el període de recuperació d’ocupació ha tornat a
incrementar les diferències, fet que evidencia la
persistència de desigualtats en les oportunitats
laborals per raó de gènere. No obstant això, s’ha
d’assenyalar que a causa de la crisi sanitària de la
COVID-19 es tornen a reduir les diferències. N’és
una prova comparar el percentatge de persones
desocupades segons el gènere del segon trimestre de l’any 2019 (63,23% de dones) i del segon
trimestre de l’any 2020 (58,80% de dones). A més,
durant el segon trimestre de l’any 2020, el nombre
d’homes desocupats ha incrementat en un 29,74%
respecte a la situació del mateix trimestre de l’any
anterior, enfront d’un augment del 7,71% en el cas
de les dones.
En la distribució de la desocupació per edats destaca el grup poblacional de 45 anys i més. L’any
2019 un 55,57% de la població demandant d’ocupació pertanyia a la dita franja d’edat. El descens
de l’activitat econòmica durant el període 20072013 va expulsar una gran quantitat de persones
del mercat laboral. En l’actualitat són persones tenen moltes diﬁcultats per a redirigir la seua trajectòria professional i trobar faena. No obstant això,
el grup d’edat que ha experimentat un increment
més fort en el percentatge de parats com a conseqüència de la crisi sanitària ha sigut el de 25 a 45
anys. En el segon trimestre de l’any 2020, el grup
poblacional esmentat ha patit un increment del
nombre de parats del 68,61% respecte al mateix
trimestre de l’any anterior; representa el 51,71%
sobre el total de les persones desocupades.
Així doncs, l’any 2019, el col·lectiu que registrava un volum més gros de persones desocupades
era el de les dones de 45 anys i més (36,03%), seguit del grup de les dones de 25 ﬁns a 45 anys
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(22,67%). Amb l’arribada de la crisi sanitària el
col·lectiu que registra una desocupació més gran
passa a ser el de dones de 25 a 45 anys (32,19%),
seguit del col·lectiu de dones de 45 anys i més
(22,64%) (ﬁgures 6 i 7).
El comportament de la desocupació segons el nivell d’estudis té un comportament molt similar en
una comarca i altra. Així doncs, a la zona del pacte territorial les persones amb estudis inferiors
a la primera etapa de l’educació secundària l’any
2019 suposaven un 55,97% del total de persones
desocupades, mentre que les persones amb títol
de l’ESO englobaven un 20,42% de persones parades (ﬁgura 8). Després del batxillerat (4,38% de les
persones desocupades), etapa transitòria en què,
generalment, les persones continuen formant-se,
el nivell educatiu que presentava un percentatge
de parats més baix era la formació professional
superior (5,10%), seguida de la formació professional mitjana (6,69%). Finalment, el percentatge de
persones desocupades amb estudis universitaris
se situava en el 7,43%.
Finalment, l’any 2019, els dos sectors d’activitat
econòmica que presentaven un volum més gros
de desocupació eren el sector serveis (66,46%) i el
sector de la indústria (15,81%), sectors que, com ja
s’ha comentat, són els que també aglutinaven un
nombre més alt d’aﬁliacions a la Seguretat Social.
El volum de contractacions fetes l’any 2019 en la
zona d’estudi segons el gènere presenta un cert
equilibri entre homes i dones (48,63% homes,
51,36% dones), si bé a la comarca de la Canal de
Navarrés destaca la contractació de dones enfront
de la dels homes amb un 53,03% i un 46,96% de
les contractacions, respectivament. La crisi sanitària ha suposat que en el segon trimestre de l’any
2020 la contractació haja descendit un 54,67%,
respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Un
descens que afecta de manera més greu el collectiu de les dones, on el nombre de contractes
s’ha reduït un 66,06%, enfront d’un descens del
41,97% en el cas dels homes.
L’any 2019, el grup d’edat que registra un volum
més gros de contractacions és el de les persones
entre 25 i 45 anys (51,05%), mentre que el grup
d’edat que registra un nombre més baix de contractacions és el de les persones amb menys de
25 anys (23,79%). A més, també és el grup que ha
registrat un descens relatiu més gran de les contractacions com a conseqüència de la COVID-19,
de manera que durant el segon trimestre de l’any
2020 les contractacions de menors de 25 anys

han caigut un 69,41% respecte al mateix trimestre de l’any anterior.
Si s’analitza el volum de contractacions en funció
del sector s’observen grans diferències entre els
municipis de la Canal de Navarrés i els de la Costera. A la Canal de Navarrés destaquen les contractacions fetes en el sector indústria (70,93%), mentre
que a la Costera el sector que aglutina un volum
més gros de contractacions és el dels serveis
(73,57%). L’agricultura registra una 4,92% de les
contractacions a la Canal de Navarrés i un 10,62%
a la Costera. Finalment, el sector de la construcció
és el que registra un nombre més baix de contractacions en una comarca i altra, suposa un 2,72%
de les contractacions a la Canal de Navarrés i un
5,82% a la Costera. S’ha d’assenyalar que en el
segon trimestre de l’any 2020 les contractacions
s’han reduït en un 52,83% respecte al mateix període de l’any anterior. Les activitats econòmiques que
han experimentat una major reducció percentual
del nombre de contractacions són les vinculades
al sector serveis (65,80%) i a la indústria (47,72%);
són els sectors als quals ha afectat més la crisi sanitària de la COVID-19 (ﬁgures 9 i 10).
L’anàlisi del tipus de contractes evidencia una
inestabilitat laboral elevada, ja que l’any 2019 el
87,90% de la contractació era de caràcter temporal. No obstant això, s’ha d’assenyalar que els contractes temporals tenen un pes percentual més
gros a la Canal de Navarrés (94,07%) –on l’agricultura els propicia– que a la Costera (85,35%). La
crisi sanitària de la COVID-19 a penes ha tingut
impacte quant al tipus de contracte laboral, de
manera que el percentatge de contractes temporals durant el segon trimestre de l’any 2020
(84,45%) és molt similar al del mateix trimestre
de l’any anterior (83,81%).
Hi ha, per tant, una precarització elevada del mercat laboral que constaten els testimoniatges de
les persones entrevistades. D’una banda, els diferents agents territorials coincideixen a assenyalar
que els casos de sobrequaliﬁcació són habituals
en el territori, de manera que es percep una falta d’oportunitats per a la població que té estudis
superiors o especialitzats. Un fet que es postula
com a factor explicatiu de la tendència poblacional
decreixent que hi ha al territori de la Costera-Canal, ja que hi ha una fugida de gent jove amb estudis superiors cap a altres zones que presenten
opcions laborals més adequades al perﬁl professional. D’altra banda, els agents entrevistats també assenyalen que hi ha un volum elevat d’economia submergida, degut tant a la falta d’informació

sobre les possibilitats i les ajudes públiques que
hi ha per a la contractació, com per ser un costum
arrelat en el territori reforçat per una falsa sensació d’impunitat legal.
La intermediació laboral de la zona d’estudi respon a l’esquema de relacions laborals en què
predominen les aﬁnitats personals. Per això, la
xarxa de coneixences i familiars és l’instrument
principal d’intermediació laboral en el territori
del pacte. En un segon escaló se situen les ETT o
agències de col·locació privada que, en qualsevol
cas, són poques en el territori d’estudi. Finalment,
convé esmentar que són pocs els agents entrevistats que reconeixen el centre d’ocupació LABORA
com un mediador laboral de pes.
Finalment, els agents entrevistats coincideixen a esmentar que hi ha una falta de competències transversals per a la cerca d’ocupació que afecta, especialment, els menors de 25 anys i la població de 45
anys i més. Les mancances detectades principals
tenen a veure amb el maneig de mitjans telemàtics
per a buscar de manera activa faena i amb l’elaboració de currículums i de perﬁls professionals.
FORMACIÓ
Els agents entrevistats coincideixen a esmentar
que hi ha una falta d’adequació de l’oferta formativa a les necessitats reals del mercat laboral
de la Costera-Canal. Una falta de concordança
que es deu en gran part a la falta de diàleg i de
coordinació entre les empreses i els centres de
formatius. Alguns actors territorials, com ara
sindicats o responsables de centres de formació,
reclamen que hi haja estadístiques sobre els nivells d’inserció de cada curs o cicle formatiu amb
l’objectiu d’ajustar l’oferta formativa a les necessitats reals del territori. Així doncs, crida l’atenció
l’absència d’oferta de títols de formació professional de grau superior en famílies tan importants
per a la zona com l’agricultura, la fusta i el moble i el cautxú. També es troba a faltar un grau
especialitzat en turisme, ja que Xàtiva és una de
les destinacions principals del turisme cultural
de l’interior valencià, mentre que la Canal de Navarrés és un indret important per al turisme rural i actiu, així com per a l’ecoturisme. Finalment,
també es detecta la necessitat de professionals
amb formació en serveis a les persones grans i
d’atenció a la dependència, ja que la zona d’estudi en té una demanda elevada.
L’oferta de formació professional bàsica és clarament insuﬁcient, ja que a penes arriba al 19% del to581
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tal. Finalment, també es detecta una formació dèbil
en oﬁcis (mecànica, llanterneria, electricitat o obra).
L’educació universitària tan sols s’imparteix en
una extensió de la Universitat Catòlica en la UNED,
per la qual cosa el procés habitual és que els estudiants universitaris es desplacen ﬁns a València.

i l’altra tenen un àmbit geogràﬁc comú: Xàtiva. A
Canals destaca l’associació Associem Canals. En
la resta del territori hi ha xicotetes iniciatives d’associacions de comerciants i empresaris que rarament han fructiﬁcat. La majoria dels casos han
quedat com a estructures buides, per falta d’un
lideratge clar i associats que faciliten la labor de
les organitzacions.

XARXES TERRITORIALS
Les mancomunitats de la Costera-Canal i de la
Canal de Navarrés són les entitats públiques principals de caràcter supramunicipal que actuen en
el territori. Presten serveis mancomunats relacionats amb l’arreplega de residus, la promoció
del turisme comarcal, el desenvolupament local,
la formació ocupacional, els serveis socials i l’assistència tècnica en diferents matèries als municipis que les integren. Des de juny de l’any 2017
les dites mancomunitats comparteixen un projecte comú, el Pacte Territorial per l’Ocupació. Així
doncs, l’acord suposa una gran oportunitat per a
articular una cooperació intermunicipal que conjumine les voluntats dels municipis d’una comarca i altra i genere projectes en favor del desenvolupament local.
Així mateix, a l’abril del 2016 es va reactivar el
Consorci de les Comarques Centrals Valencianes
amb l’objectiu d’assegurar un creixement més
integrador, intel·ligent i sostenible de les comarques centrals; és el projecte més ambiciós de cooperació territorial que hi ha en l’àmbit d’actuació
del pacte per l’ocupació. El consorci està format
per municipis i entitats supramunicipals de huit
comarques. El territori del Pacte està representat
per les mancomunitats de la Costera-Canal i de
la Canal de Navarrés i per l’Ajuntament de Xàtiva.
En relació amb el nivell d’associacionisme, s’observen certes diferències entre comarques. A la Canal
de Navarrés hi ha una trama associativa important
vinculada al territori. D’una banda, el Grup d’Acció
Local Caroig-Xúquer-Serra Grossa s’encarrega de
promoure i executar diferents iniciatives comunitàries relacionades amb el desenvolupament rural
com ara els programes Leader de la Unió Europea. D’altra banda, l’Asociación por la Defensa de
la Naturaleza de Enguera (ADENE) constata la idea
exposada més amunt sobre la importància que la
comarca atorga a la capital natural, ja que és la
mateixa població la que s’organitza en la defensa i
posada en valor de l’entorn ambiental.
A la comarca de la Costera predominen associacions empresarials com ADEXA i XACEX. L’una
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Finalment, s’ha d’assenyalar que en el territori
del pacte per l’ocupació han sorgit diferents iniciatives empresarials col·laboratives vinculades al
territori. Una de les iniciatives més reeixides és
la de l’associació Terres dels Alforins. Un projecte
que naix de la unió d’onze cellers situats a les comarques de la Costera i la Vall d’Albaida que presenten un objectiu comú: posar en valor la qualitat del vi que fan i fer-ho des d’una perspectiva
territorial. A més, a la col·laboració dels cellers
s’uneixen les institucions públiques, que conjuguen turisme i producte autòcton per a generar un
creixement econòmic en les dites comarques. Un
altre exemple de col·laboració pública-privada per
al foment de producte i territori es troba a Xàtiva,
on l’administració i els productors han impulsat la
certiﬁcació de qualitat de l’all tendre, acreditació
que atorgà la Conselleria d’Agricultura en el 2019.
CONCLUSIONS
La creació d’ocupació i la dinamització del mercat laboral estan vinculades a tres factors que es
troben estretament interrelacionats entre si. Uns
elements que són els recursos endògens, els processos d’innovació i les xarxes que actuen en els
territoris, i resulten fonamentals per a aconseguir
un desenvolupament territorial integrat. D’una
banda, els recursos endògens fan referència als
béns i a les peculiaritats de diversa índole (naturals, humanes, socials, culturals, dotacionals,
etc.) que té un territori i que en caracteritzen i en
condicionen el desenvolupament socioeconòmic.
D’altra banda, els processos d’innovació fan al·lusió a les capacitats que té un territori o organització per a incorporar coneixements i canvis que
milloren l’escenari econòmic i social d’una zona
determinada. Uns processos que són essencials
per a maximitzar les potencialitats productives i
per a fer un ús més racional i sostenible dels recursos endògens, augmentant així la competitivitat del territori. Finalment, les xarxes territorials
fan referència a les relacions socials i de cooperació que s’estableixen entre els diferents agents
que operen en una zona determinada (empresaris,
agents públics i privats, entitats socials, institucions públiques, etc.), i són instruments que servei-

xen per a vertebrar el territori i generen sinergies
entorn d’interessos comuns. L’anàlisi dels tres
factors resulta fonamental per a establir un diagnòstic territorial que permeta conéixer quina és
la realitat socioeconòmica de la zona d’estudi, així
com per a dissenyar un pla estratègic de foment
de l’ocupació que s’ajuste a les necessitats i a les
peculiaritats de cada territori. Així doncs, a partir
del diagnòstic de la zona d’estudi s’estableixen les
conclusions que hi ha tot seguit.
L’àmbit territorial del Pacte de la Costera-Canal
es compon de dos zones geogràﬁques clarament
diferenciades. D’una banda, la comarca de la Costera té un caràcter urbà i és on hi ha més del 80%
de la població de la zona d’estudi, mentre que la
Canal de Navarrés presenta característiques més
pròpies d’un entorn rural.
D’una banda, a la Costera, destaca el municipi de
Xàtiva, que és la ciutat administrativa de la zona
d’estudi. La comarca presenta una posició estratègica i té bones infraestructures de comunicació
(A-7, A-35, ferrocarril) que fan de nexe d’unió entre les ciutats i els ports de València i Alacant i el
centre de l’altiplà peninsular. Per tant, la zona és
estratègica per al desenvolupament d’activitats
econòmiques relacionades amb el transport i la
logística. A més, la Costera en general i el municipi de Xàtiva en particular tenen un patrimoni
cultural i històric elevat, actius que suposen una
oportunitat important per al desenvolupament
del sector turístic.
D’altra banda, la Canal de Navarrés, destaca pels
recursos naturals, ja que gran part del territori
està emmarcat en ﬁgures de protecció mediambiental. Un actiu natural que suposa un recurs
important per al desenvolupament de l’activitat turística, així com per a postular-se com un
territori de referència per a l’atenció i la cura de
persones grans. A més, la zona també presenta oportunitats per a l’explotació forestal. En un
altre orde, s’ha d’esmentar que la comarca té
una xarxa minsa de comunicacions viàries i de
transport públic. Així mateix, també té una xarxa
d’internet deﬁcitària i un parc d’habitatges escàs
i envellit. Tot això, amb la falta d’oportunitats formatives i laborals, produeix un èxode de població jove cap a altres territoris amb millors serveis i perspectives laborals, fet que contribueix
a retroalimentar l’envelliment de la població en
els municipis. Un problema que també es dona,
en menor mesura, a la Costera, i que és bastant
preocupant, ja que, a priori, és el col·lectiu que
hauria de liderar els canvis en el procés produc-

tiu o aplicar processos innovació destinats a la
dinamització socioeconòmica de la zona d’estudi.
Finalment, és important esmentar que en les dos
comarques hi ha un territori ric i fèrtil que ofereix
oportunitats per al desenvolupament d’una agricultura basada en enfocaments més sostenibles
i en els principis de l’agroecologia. A més, atés
que tenen uns recursos turístics complementaris i diferenciats, és molt aconsellable ampliar la
col·laboració intercomarcal i generar un producte turístic conjunt, fent que el territori del Pacte
Costera-Canal resulte més atractiu per al turista i
intentant que comporte pernoctacions.
Respecte al mercat de treball, cal assenyalar que
la crisi sanitària de la COVID-19 ha posat ﬁ a la
tendència positiva de creació d’ocupació que hi
ha hagut en les dos comarques durant el període 2014-2020. Les conseqüències exactes que la
pandèmia tindrà a mitjà i llarg termini sobre un
mercat laboral ja per si mateix prou precaritzat
(economia submergida, sobrequaliﬁcació, temporalitat elevada) són encara imprevisibles, si bé
les dades actuals apunten cap a un període de
recessió econòmica i augment de la desocupació. Per tant, el territori necessita una estructura
forta d’orientació laboral, que assessore i acompanye els parats a trobar faena. A més, també
s’ha detectat la necessitat de formar les persones desocupades en la cerca activa d’ocupació
mitjançant l’ús de plataformes digitals. Dotar les
persones amb eines és una tasca fonamental
que pot ajudar a pal·liar l’increment de la desocupació que es preveu que hi haurà al llarg dels
pròxims mesos com a conseqüència de la crisi de
la COVID-19. D’altra banda, també es fa necessari
implantar un servei estable que informe i oriente
empresaris i emprenedors sobre les ajudes econòmiques i formatives que s’ofereixen des de les
administracions públiques.
Finalment, també s’ha detectat una oferta formativa que, en moltes ocasions, no respon a les
necessitats reals del territori. Per la qual cosa
tots els agents entrevistats coincideixen a aﬁrmar la necessitat que hi ha de crear una taula de
diàleg tripartit, en la qual participen entitats públiques i organitzacions empresarials i sindicals,
que servisca per a establir una oferta formativa
més ajustada a les demandes laborals de la Costera-Canal.
Finalment, respecte a les xarxes de vertebració
del territori i a la consciència de col·lectivitat, cal
assenyalar que el Pacte Territorial per l’Ocupa583
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ció de la Costera-Canal és la primera iniciativa
que engloba tots els municipis d’una comarca i
altra amb un objectiu comú: crear ocupació i que
siga de més qualitat. No obstant això, el territori
encara té poques xarxes i mecanismes de col·laboració i de cooperació entre els diferents agents
socioeconòmics que hi actuen. Tots els agents
entrevistats coincideixen a dir que una de les debilitats més importants d’ambdós comarques és
la falta de comunicació i de col·laboració en tots
els nivells (entitats públiques i organitzacions
sindicals i empresarials), i posen de manifest la
necessitat de fomentar la creació de xarxes associatives i col·laboratives que permeten vertebrar les necessitats i oportunitats laborals i formatives que hi ha.
Els agents entrevistats aﬁrmen que la zona d’estudi presenta una falta preocupant d’innovació
i d’iniciatives emprenedores. La falta de xarxes
interempresarials i socioinstitucionals que perseguisquen un objectiu comú diﬁculten que apareguen. No obstant això, a la zona es troben diverses
iniciatives d’èxit, com la dels cellers de Terres dels
Alforins, on s’ha conjuminat territori i producte
per al màrqueting i la difusió.
En un altre marc, els agents entrevistats també
han posat de manifest la necessitat imperant de
formar el sector empresarial en l’ús de diferents
eines digitals que permeten modernitzar i informatitzar els negocis locals (màrqueting digital,
venda en línia...). Una necessitat que ha crescut
arran de la pandèmia de la COVID-19 i que ara és,
per tant, un moment propici per a dur a terme processos d’innovació que permeten l’adaptació del
sector empresarial a les noves circumstàncies
derivades de la crisi sanitària.
En conclusió, el diagnòstic territorial ha posat de
manifest que la zona d’estudi presenta una sèrie
d’oportunitats i de necessitats formatives i laborals que demanen el disseny d’uns objectius i
unes línies estratègiques que guien les accions futures destinades a augmentar la creació d’ocupació i que siga de més qualitat, i també aconseguir
un desenvolupament territorial integrat de les comarques de la Costera i de la Canal de Navarrés.

OBJECTIUS I LÍNIES DE L’ESTRATÈGIA
TERRITORIAL DEL PACTE DE LA COSTERACANAL
Els objectius i les línies estratègiques que es presenten tot seguit s’han elaborat tenint en compte:
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a. Els treballs previs fets en el projecte Avalem
Territori, impulsat per LABORA i coordinat per la
Universitat de València (2018-2019).
b. La faena feta de l’equip tècnic del Pacte de la
Costera-Canal, mitjançant un procés participatiu
en el qual han col·laborat alguns dels agents socioeconòmics principals de les comarques de la
Costera i de la Canal de Navarrés. Concretament,
el procés participatiu s’ha dut a terme entre els
mesos de juny i setembre de l’any 2020 i s’ha fet
a partir de tres instruments de participació en què
han intervingut representants dels àmbits polític,
tècnic, social, educatiu, sindical i empresarial. En
primer lloc, s’ha fet una enquesta en línia amb
l’objectiu de conéixer la situació de la formació
professional i de la formació per a l’ocupació en
la zona d’estudi. En segon lloc, a ﬁ esbrinar quines
són les necessitats i les oportunitats que hi ha
en matèria laboral i formativa s’han dut a terme
vint entrevistes en profunditat a actors socioeconòmics pertanyents a diferents àmbits sectorials.
Finalment, s’han fet dos grups focals, en els quals
els agents territorials han debatut sobre els objectius i les línies que ha de contindre l’Estratègia
Territorial del Pacte de la Costera-Canal.
A continuació, després d’analitzar els resultats
obtinguts en el diagnòstic territorial i tenint en
compte les aportacions que els agents socioeconòmics han fet durant el procés de participació, es
presenten els objectius i les línies estratègiques
que han de guiar les accions futures en matèria
de formació i creació d’ocupació. Concretament es
presenten deu objectius amb les línies estratègiques respectives agrupats en tres grans apartats
que es corresponen amb els factors necessaris
per a obtindre un desenvolupament territorial
integrat: els recursos territorials, les xarxes i els
processos d’innovació, apuntats en els informes
tècnics previs de la Universitat de València.

A. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS
Els recursos territorials o endògens fan referència
als béns i a les peculiaritats de diversa índole (recursos naturals i humans, capital social, cultural i
territorial) que té un territori i que en caracteritzen i en condicionen el desenvolupament socioeconòmic. A continuació, s’exposen set objectius
estratègics, amb les línies d’actuació corresponents, destinats a millorar i optimitzar l’aproﬁtament dels recursos territorials que hi ha a les
comarques de la Costera i la Canal de Navarrés.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. OCUPABILITAT,
IGUALTAT D’OPORTUNITATS I INSERCIÓ
LABORAL
Un primer objectiu que respon a la necessitat de
generar ocupació i de fomentar la inserció laboral
en igualtat de condicions. Tant el diagnòstic territorial com els agents entrevistats a la zona d’estudi han constatat que hi ha poca cultura emprenedora i que hi ha una estructura d’inserció laboral
molt dèbil. A la mala situació de partida, s’ha de
sumar l’augment de la desocupació i el descens
de la iniciativa emprenedora que es preveu que
tinga lloc en els pròxims mesos com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Per això,
és necessari establir una sèrie de mesures que
fomenten la iniciativa emprenedora i que reforcen
els mecanismes d’inserció laboral. Per tot això es
proposen les línies estratègiques següents:
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Servei territorialitzat d’assessorament, acompanyament i formació per a la inserció laboral.
La cerca d’ocupació és el pas previ a la incorporació al mercat laboral. A les comarques de la
Costera i la Canal de Navarrés el mecanisme més
comú de buscar faena és la intermediació laboral a partir de familiars, amistats o coneixences.
No obstant això, és un procediment que limita les
possibilitats d’inserció laboral al cercle social de
les persones desocupades. Altres mecanismes de
cerca d’ocupació són les ETT, les quals tenen molt
poca presència en el territori. Finalment, respecte
al centre d’ocupació LABORA situat a Xàtiva, molts
agents coincideixen a aﬁrmar que té poca inﬂuència en la intermediació laboral, ja que hi fa falta
una atenció més personalitzada i la bretxa tecnològica i geogràﬁca que hi ha en alguns municipis,
especialment de la Canal de Navarrés, suposa un
hàndicap per a l’accés al recurs. Així doncs, per
a ampliar les oportunitats laborals és necessari
que es coneguen quines són les eines i els mètodes que augmenten les possibilitats d’èxit durant la cerca d’ocupació. Per això, la faena dels
orientadors laborals està més que provada per
a mostrar a les persones desocupades les vies
que hi ha per a potenciar les habilitats que tenen,
millorar l’ocupabilitat i, en deﬁnitiva, afrontar la
cerca de faena d’una manera efectiva. A més, els
agents entrevistats també apunten que la inserció laboral augmenta quan es fa un acompanyament personalitzat durant el procés de trobar-ne.
No obstant això, l’acompanyament personalitzat
rarament és possible a causa de la sobrecàrrega
de faena que tenen els agents territorials. Final-

ment, no es pot obviar l’impacte de la COVID-19 en
la dinàmica del mercat laboral i en la manera de
buscar faena. Segons els agents entrevistats, les
mesures de distanciament establides durant la
pandèmia posen de manifest serioses mancances
en l’ús dels mitjans telemàtics per a la tramitació
de gestions administratives i de cerca d’ocupació.
Dotar les persones amb les eines corresponents
és una tasca fonamental que pot ajudar a pal·liar
l’increment de la desocupació que es preveu que
tinga lloc al llarg dels pròxims mesos com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. Per tant, és
necessari crear punts comarcals assistits per tècnics d’ocupació que es dediquen de manera exclusiva a l’assessorament, acompanyament i formació de persones desocupades a ﬁ de millorar-ne
la inserció laboral. Uns centres d’atenció que són
un element fonamental per al desenvolupament
de moltes de les línies estratègiques que es proposen en l’Estratègia Territorial, ja que incrementar la inserció laboral és un dels objectius bàsics
dels pactes per l’ocupació i, a més, és un requisit
indispensable per a aplicar altres mesures vinculades a la millora de la qualitat de l’ocupació o a la
formació contínua. Finalment, atesa la importància que el servei té per a la inserció laboral de les
persones desocupades és necessari que es preste de manera permanent, superant la temporalitat
dels projectes experimentals vinculats als pactes
territorials i un altre tipus de subvencions vinculades a la inserció laboral. A més, és necessari que
els punts d’assessorament tinguen el suport tècnic del servei autonòmic de formació i ocupació
LABORA, així com establir una relació estreta de
cooperació entre els punts d’assessorament territorial i els centres de referència de LABORA.
- Foment de l’accés de la gent jove a la primera
ocupació, mitjançant incentius per a la contractació pública i privada. Actualment, ja hi ha diversos
programes vinculats al Sistema Nacional de Garantia Juvenil destinats a incentivar que les entitats
locals contracten gent jove. Programes que suposen una bona oportunitat per a tindre una primera
presa de contacte amb el mercat laboral i adquirir
certa experiència en el sector públic. No obstant
això, es tracta d’una faena temporal que en cap cas
suposa la continuïtat laboral una vegada ﬁnalitza
l’ajuda. Per això, a més de mantindre els programes, s’han d’establir noves fórmules i convenis públic-privat que incentiven que les empreses locals
contracten gent jove, ja que l’ajuda podria derivar
en una contractació laboral més duradora.
- Punt permanent d’assessorament i d’acompanyament a l’emprenedor. A la Costera-Canal hi ha
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poca cultura emprenedora i els agents entrevistats
coincideixen a dir que l’orientació que s’ofereix als
emprenedors en els punts PAE és molt generalista i no cobreix les demandes reals de les persones
que volen mamprendre una activitat econòmica. Un
servei que preste un assessorament personalitzat
sobre aspectes relacionats amb ajudes i subvencions, tràmits administratius, plans de viabilitat, etc.,
és fonamental per a facilitar que es posen en marxa noves iniciatives empresarials.
- Foment de la cultura emprenedora mitjançant
la creació de zones de cotreball o vivers d’empreses. Les administracions públiques, en col·laboració amb les entitats privades, han de facilitar
espais en els quals es puguen desenvolupar les
noves iniciatives empresarials. Una creació d’espais que pot contribuir a reduir la inversió inicial
dels negocis de nova creació, fet que resulta clau
en el context d’incertesa actual que genera la crisi
sanitària de la COVID-19.
Objectiu estratègic 2. Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra
La millora de la qualitat de l’ocupació mitjançant
l’augment de l’estabilitat i de la seguretat laboral i
fomentant la negociació col·lectiva és fonamental
per a garantir el desenvolupament socioeconòmic
d’un territori. Les comarques de la Costera i la
Canal de Navarrés presenten bosses d’economia
submergida importants, així com un volum elevat
de contractes temporals. A més, són freqüents situacions de sobrequaliﬁcació laboral. Així mateix,
des del sector empresarial s’indica que hi ha molt
poca formació en aspectes bàsics de seguretat i
salut laboral. Tot això deriva en situacions de precarietat laboral. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’ocupació es proposen les línies estratègiques següents:
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Augment de l’estabilitat mitjançant la disminució
de la temporalitat. El major índex de temporalitat
de la zona d’estudi està vinculat al sector de l’agricultura. Per tant, s’han d’investigar les possibilitats
productives de nous cultius complementaris que
permeten mantindre una activitat laboral contínua.
N’és un exemple el cultiu de la garrofera a la zona
de la Canal de Navarrés, ja que a penes té costos
productius i l’època de collita no coincideix amb la de
l’oliva i el raïm (cultius majoritaris en la zona).
- Incorporació de mesures per a combatre i reduir l’economia submergida. Segons els agents
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entrevistats els motius principals que subjauen en
l’economia submergida són l’alta temporalitat que
hi ha en alguns sectors com l’agrícola, la sensació
d’impunitat que provoca la falta d’inspeccions laborals, el desconeixement de les possibilitats i de
les ajudes públiques destinades a la contractació
i la ignorància de les conseqüències econòmiques
que el treball irregular genera a mitjà i llarg termini. Es fa necessari, per tant, que les administracions públiques facen una labor pedagògica sobre
els inconvenients personals i socials que suposa
l’economia submergida i sobre els avantatges de
la faena en situació de regularitat. A més, també
s’han de facilitar mecanismes i recursos perquè
els treballadors i treballadores que es troben en
situació irregular consideren factible i viable regularitzar la situació laboral. Un dels mecanismes
és fomentar l’associacionisme i el cooperativisme.
Finalment, és necessari incrementar les inspeccions de treball a ﬁ de posar ﬁ a la sensació d’impunitat legal que hi ha en la zona d’estudi.
- Mesures de seguretat i salut laboral. Els agents
entrevistats que pertanyen a l’àmbit industrial
han posat de manifest la necessitat de formar els
treballadors i treballadores en aspectes bàsics de
seguretat i salut laboral. Concretament es troben
a faltar cursos d’higiene i manipulació d’aliments i
de prevenció de riscos laborals. Impartir la formació dita pot contribuir a augmentar l’ocupabilitat
de les persones en situació de desocupació i a reduir les males conductes i els accidents laborals
de les persones treballadores.
- Mesures contra la sobrequaliﬁcació i la infraqualiﬁcació. La falta d’un nivell formatiu que
lligue amb el lloc de treball és un problema estructural de l’Estat que també es reprodueix a les
comarques de la Costera i de la Canal de Navarrés. Per això, s’ha de fer una orientació educativa
enfocada cap a les possibilitats reals d’ocupació
que hi ha en el territori. A més, les empreses i les
administracions públiques han de cooperar en la
creació de llocs de faena més tecniﬁcats que demanen un nivell formatiu més alt i que contribuïsquen a modernitzar tots els sectors econòmics
d’ambdós comarques.
- Ajuda a la conciliació familiar i laboral. Un dels
obstacles que diﬁculta la inserció en el mercat de
treball i la realització d’una carrera professional,
especialment en el cas de les dones, és compatibilitzar la cura de menors i persones dependents
amb l’acompliment de la jornada laboral, situació
que en el cas de famílies amb menors s’ha vist
agreujada pel context actual de crisi sanitària. Per

això, des de les administracions públiques i el sector privat s’ha de col·laborar per a augmentar els
serveis (centres de dia, escola matinera, centres
d’educació infantil…) i el personal dedicat a cura
de menors i persones dependents, així com per
a establir uns horaris d’atenció que s’ajusten a
les necessitats reals de les persones treballadores. Així mateix, des del sector empresarial s’han
d’adoptar mesures de ﬂexibilitat horària que permeten la conciliació familiar i laboral de treballadors i treballadores. A més, en els casos que siga
possible, s’ha continuar apostant per l’augment
del teletreball, ja que és una modalitat laboral que
pot contribuir a augmentar la conciliació de la vida
familiar i laboral.
- Impuls al diàleg social. Per a aconseguir una
millora de la qualitat de l’ocupació és fonamental constituir una mesa de diàleg social composta
per les institucions públiques i les organitzacions
empresarials i sindicals presents en el territori de
la Costera-Canal. Perquè les mesures adoptades
en matèria de millora de la qualitat de l’ocupació
tinguen un impacte real en el conjunt de persones que treballen, és necessari que els acords
s’adopten mitjançant la col·laboració i el consens
dels agents socioeconòmics principals d’ambdós
comarques.
- Foment de projectes empresarials basats en
els principis de l’economia social. El diagnòstic
territorial i les entrevistes fetes als agents socioeconòmics han posat de manifest la falta d’iniciatives basades en l’economia social. És necessari,
per tant, fomentar el cooperativisme i l’associacionisme per a augmentar i impulsar iniciatives com
les empreses de treball associat a ﬁ d’incrementar la participació del treballador en l’empresa
(gestió, beneﬁcis, propietat). A més, també s’ha de
donar suport a la creació d’empreses d’inserció i
centres de creació d’ocupació per a millorar la inclusió laboral dels col·lectius més desfavorits.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Suport a col·lectius en risc d’exclusió social.
És necessària una atenció personalitzada per a
aconseguir la inserció dels col·lectius en risc. En
molts casos les persones presenten un dèﬁcit de
competències relacionades amb la cerca de faena i amb la realització de tràmits administratius
que els impedeixen beneﬁciar-se de les polítiques
actives d’ocupació. A més, els agents territorials
també expressen que entre els col·lectius dits hi
ha un desconeixement generalitzat de les opcions
formatives i de les ajudes disponibles. Per això, és
necessari adaptar les polítiques actives d’ocupació a les necessitats especíﬁques de les persones
en situació de vulnerabilitat social, ajustant les
accions al nivell d’ocupabilitat de cada individu i
fomentant l’adquisició de competències bàsiques
de cerca de faena mitjançant itineraris d’ocupació
i assessorament personalitzat.
- Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits (gent jove, majors de 45 anys, persones
parades de llarga duració, persones amb diversitat funcional…). En el territori de la Costera-Canal el col·lectiu que presenta més diﬁcultats
d’inserció laboral és el de les dones de 45 anys o
més i el de gent jove. Des de les administracions
públiques han d’establir-se convenis i/o incentius
ﬁscals que fomenten la contractació de persones
d’un col·lectiu i altre, ja que el treball és una de les
millors mesures preventives del risc d’exclusió
social. A més, també s’han de fer accions formatives destinades al reciclatge professional de les
persones majors de 45 anys i de les parades de
llarga duració. Un exemple de reciclatge professional podria consistir a formar en atenció i cura a
persones dependents els antics treballadors i treballadores que es troben en situació de desocupació deguda al desmantellament del sector tèxtil,
que en la major part són dones de més de 45 anys.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. ATENCIÓ A LES
PERSONES, INCLUSIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS
DESFAVORITS

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. MILLORA DE LES
QUALIFICACIONS LABORALS DE LA POBLACIÓ
I DE L’ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE FORMACIÓ
LOCAL A LES NECESSITATS TERRITORIALS

L’ocupació és clau per al desenvolupament de les
persones i es postula com un dels instruments
més eﬁcaços que hi ha per a evitar el risc d’exclusió social dels col·lectius més vulnerables. Per
això, és necessari establir mesures d’actuació
especíﬁques que contribuïsquen a fomentar la inserció laboral dels col·lectius que presenten més
diﬁcultats per a trobar faena. A tal ﬁ, es proposen
les línies d’actuació que hi ha tot seguit.

Adequar l’oferta formativa a les necessitats socioeconòmiques del territori és un aspecte clau per al
desenvolupament territorial i per a la dinamització
del mercat local de treball. El diagnòstic territorial
i les entrevistes fetes als agents socioeconòmics
principals han posat de manifest la falta de consonància entre les necessitats formatives-laborals del teixit empresarial i els recursos humans i
l’oferta formativa present en el territori, ja que, ben
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sovint, l’oferta respon a necessitats passades. Motiu pel qual, i amb l’objectiu de millorar les qualiﬁcacions laborals i d’adaptar l’oferta formativa a les
necessitats reals del territori, es proposen les línies
estratègiques que hi ha tot seguit.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
Línia 4.1. Millora de la formació professional i
de la formació professional per a l’ocupació.
- Increment de la formació en competències per
a trobar faena en la formació professional i en la
formació per a l’ocupació. Els agents entrevistats
han posat de manifest que hi ha una falta notable
de competències transversals relacionades amb
la cerca activa d’ocupació. Per tant, és necessari incloure o reforçar la formació en tècniques de
buscar faena i en gestió de tràmits administratius
(registre en portals electrònics d’ocupació públics i privats, elaboració de currículum, creació
de perﬁls web professionals, pautes comportamentals en les entrevistes de faena, coneixement
de programes de polítiques actives d’ocupació i
procediments de tramitació de sol·licituds, etc.).
La formació en les competències transversals
s’ha de reforçar en tots els programes de formació professional i de formació professional per a
l’ocupació. A més, també es recomana dur a terme una formació bàsica als alumnes als quals els
falta poc per a acabar els estudis obligatoris (ESO)
i, per tant, estan prop d’arribar a l’edat legal per a
incorporar-se al mercat laboral.
- Formació de persones ocupades i qualiﬁcació
professional. La formació contínua i l’aprenentatge permanent cobren cada vegada més rellevància en l’actual món globalitzat en què els canvis
i les innovacions tecnològiques se succeeixen de
manera vertiginosa. Durant l’estat d’alarma decretat arran de la crisi sanitària de la COVID-19
ha quedat palesa la necessitat d’adaptar-se a les
alternatives que ofereix la tecnologia per a mantindre el volum de faena i la viabilitat de moltes
empreses, mitjançant el comerç en línia o el teletreball. No obstant això, la situació ha fet més
evident els problemes que, generalment, presenta
la població respecte a l’ús de les noves tecnologies. En el cas concret dels autònoms, el desconeixement ha suposat una diﬁcultat important per
a poder adaptar-se a eixa manera de treballar, a
més d’ocasionar problemes per a accedir a les
ajudes dels diferents organismes públics i privats.
Per tant, és necessari aproﬁtar el context actual
de crisi sanitària per a establir mesures especíﬁques que contribuïsquen a reduir la bretxa digital
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que pateixen les persones autònomes que gestionen xicotetes i mitjanes empreses i que permeten
modernitzar els negocis. Així doncs, des del sector
públic en col·laboració amb les associacions empresarials i sindicals s’han de dur a terme cursos
formatius i informatius sobre les possibilitats i
oportunitats que ofereix el comerç electrònic, ja
que el comerç en línia es presenta com una forta alternativa al tradicional. A més, també s’ha
d’oferir formació relacionada amb l’elaboració
de plans de tresoreria, màrqueting digital i cerca
d’innovació en producte, client o model de negoci.
Una adquisició de competències per part de les
persones autònomes i de les xicotetes empreses
que pot contribuir a recuperar l’activitat comercial
i a millorar la gestió empresarial, fet que, repercutirà en un enfortiment de l’activitat econòmica i
del teixit empresarial d’una comarca i altra.
- Adaptació de la formació professional i de la
formació professional per a l’ocupació a les necessitats intrínseques del territori. El diagnòstic
territorial i les entrevistes fetes als agents socioeconòmics han deixat palesa una falta important
d’adaptació de la formació professional a les necessitats laborals de les comarques de la Costera
i la Canal de Navarrés. Per consegüent, s’ha de fer
un diagnòstic que reﬂectisca la situació actual de
la formació professional i de la formació professional per a l’ocupació i establir una oferta formativa
que s’ajuste a les demandes reals del territori. Els
agents territorials comenten que hauria d’haver-hi
una oferta formativa més important en els àmbits
següents: agricultura, atenció domiciliària i cura
de persones dependents, turisme i hostaleria, indústria agroalimentària, mecànica i oﬁcis (fusteria,
obra, llanterneria…). Potenciar les activitats dites
pot contribuir a augmentar l’arrelament territorial
de la gent jove que hi troba una manera de viure
i de desenvolupar la seua carrera professional en
ambdós comarques, i mitigar així la pèrdua de població. A continuació, es comenten de manera més
especíﬁca els àmbits en els quals caldria incrementar o implantar més oferta formativa:

• Agricultura i agroecologia. Una comarca i altra
tenen un territori ric i fèrtil que ofereix oportunitats per al desenvolupament d’una agricultura basada en enfocaments més sostenibles i en l’agroecologia. Actualment, el sector agrícola es troba
en retrocés, sense relleu generacional i amb poca
adaptació als nous mercats. És, per tant, necessari establir una formació que permeta modernitzar
l’activitat agrícola, amb l’accent posat principalment en l’agricultura ecològica.

• Atenció domiciliària i cura de persones majors cànica industrial pot suposar una oportunitat per a
i/o dependents. Moltes persones d’avançada edat
decideixen passar els darrers anys de la seua
vida a la Canal de Navarrés, ja que la comarca té
una riquesa natural i unes condicions ambientals
que fan que la zona resulte molt atractiva per al
col·lectiu de la tercera edat. Els usuaris dels serveis esmentats són tant persones autòctones,
com persones que provenen d’altres zones atretes pels nivells alts de benestar que ofereix la comarca. No obstant això, l’elevada demanda que hi
ha fa que les residències estiguen plenes i siga
difícil trobar places disponibles. D’altra banda, la
comarca de la Costera també està immersa en un
procés d’envelliment de la població i la demanda
dels serveis de cura i atenció és cada vegada més
alta. Així mateix, els agents entrevistats han posat de manifest l’existència d’importants bosses
d’economia submergida en la cura a les persones
dependents i l’atenció domiciliària. Per tant, l’elevada demanda de treballadors i treballadores del
sector de l’atenció domiciliària i de la cura de les
persones dependents fa necessari establir una
oferta formativa que cobrisca la dita necessitat i
que permeta professionalitzar el sector.

• Hostaleria i turisme. La Costera i la Canal de Navarrés tenen uns recursos turístics potents, complementaris i diferenciats que ofereixen grans
possibilitats d’expansió del sector serveis a mitjà
termini. No obstant això, els agents entrevistats
posen de manifest la falta de professionalització i de modernització que hi ha tant en l’àmbit
de l’hostaleria com en el del turisme. Per consegüent, és necessari establir una oferta formativa
que proporcione al sector professionals capaços
de posar en valor, gestionar i comercialitzar tots
els recursos turístics i gastronòmics que hi ha.

• Indústria agroalimentària. Tant a la Costera i la
Canal de Navarrés com a les comarques veïnes
hi ha una presència important d’indústries dedicades a l’alimentació. En canvi, no hi ha una formació reglada que responga a les demandes de
les empreses. Per això, es considera necessari
indagar en les necessitats que presenten les indústries agroalimentàries de la zona i oferir una
formació especíﬁca orientada a cobrir les demandes del sector.

• Mecànica industrial. En la zona d’estudi hi ha
algunes grans empreses (Hinojosa, COBOPA, etc.)
que demanen mà d’obra amb coneixements bàsics de mecànica. Alguns dels agents entrevistats
posen de manifest que hi és molt difícil trobar un
perﬁl professional així. Per tant, la formació en me-

la inserció laboral en el sector de la indústria.

• Oﬁcis. Alguns dels agents entrevistats durant el
procés de participació han insistit en la necessitat
d’augmentar la formació en obra, fusteria i llanterneria, ja que són oﬁcis altament demandats i hi ha
molt poques persones que els exercisquen, especialment a la comarca de la Canal de Navarrés.
-Foment i increment de la formació professional dual. Els programes de formació professional
dual permeten un aprenentatge teoricopràctic que
combina la formació pràctica en l’empresa amb
l’ensenyament teòric en el centre formatiu, de
manera que s’obté una formació més ajustada a
les necessitats del mercat de treball, i augmenten
així les possibilitats d’inserció laboral dels alumnes. Diversos dels agents entrevistats de l’àmbit
educatiu, empresarial i sindical posen de manifest
la necessitat d’apostar-hi enfront del model tradicional basat en un període puntual de pràctiques
en empreses en el qual, a causa de la poca duració, a penes hi ha integració laboral i assimilació de coneixements. Per tant, s’ha d’augmentar
el nombre de centres i cicles que desenvolupen
projectes de formació professional dual, així com
el nombre d’empreses que hi participen.
LÍNIA 4.2: ENFORTIMENT DE LES RELACIONS
ENTRE EL SISTEMA EDUCATIU I EL SECTOR
PRODUCTIU
- Consell Comarcal de Formació Professional.
L’oferta formativa s’ha d’establir d’una manera
consensuada entre les administracions i les entitats educatives, el sector empresarial i els sindicats. La falta de diàleg tripartit en matèria de
formació té com a conseqüència l’actual desajust
entre l’oferta formativa i les demandes del mercat
laboral del territori de la Costera-Canal. A més, el
dèﬁcit de comunicació també deriva en una falta de coordinació entre els centres formatius, les
institucions públiques i les empreses que, a vegades, genera duplicitats o omissions en l’oferta
formativa. Per tots els motius exposats, resulta
fonamental crear una mesa de diàleg tripartit en
la qual les entitats públiques i les organitzacions
empresarials i sindicals acorden i deﬁnisquen,
sobre la base de les necessitats reals i les oportunitats que presente el mercat laboral d’ambdós
comarques i de zones veïnes, l’oferta formativa de
territori de la Costera-Canal. Per això s’ha d’assenyalar que la Conselleria d’Educació té previst
crear consells comarcals per a la formació professional. Uns organismes en què participaran les
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conselleries d’Educació i d’Economia, a través de
LABORA, i els ajuntaments, empresaris, sindicats
i centres de formació de cada zona. L’objectiu dels
consells consistirà a establir una oferta formativa
que s’ajuste a les necessitats de cada territori, des
d’una visió de conjunt, i que, a més, l’oferta siga
complementària a la dels municipis pròxims. Per
tant, la constitució d’un consell comarcal de la formació professional a les comarques de la Costera
i la Canal de Navarrés resulta una acció estratègica fonamental per a adequar l’oferta formativa
actual a les demandes i a les oportunitats laborals
reals que hi ha en el territori.
- Impuls i millora de la gestió de les pràctiques externes. S’han de millorar els canals de comunicació
entre el teixit empresarial local i els centres de formació professional a ﬁ de facilitar les pràctiques externes en l’àmbit geogràﬁc del pacte. Per la localització estratègica i la bona xarxa de transport públic,
Xàtiva i els municipis de la contornada es poden establir com un nucli important de pràctiques formatives per als alumnes que cursen estudis a la zona
de la Costera-Canal, així com en altres municipis i
comarques veïnes. Per a dur-ho a terme, és fonamental incrementar la comunicació i la col·laboració
entre l’empresariat i els centres formatius comarcals. A més, també s’han d’establir relacions amb
empreses i centres formatius d’altres comarques
a ﬁ d’ampliar el nombre d’empreses que ofereixen
pràctiques i augmentar les possibilitats formatives
dels alumnes que cursen els estudis.
- Promoció dels serveis i funcions dels centres
LABORA Formació i ajust de l’oferta formativa
a les necessitats laborals del territori. Els centres LABORA Formació tenen, entre altres funcions, la de donar resposta a les demandes formatives procedents de l’entorn productiu de la
zona d’inﬂuència. Fet que suposa que les empreses poden sol·licitar que es duguen a terme cursos formatius que responguen a les necessitats
especíﬁques que tenen. Així doncs, el servei és
d’una gran utilitat tant per a les empreses com
per a la formació contínua de treballadors i treballadores. A més, també és un servei molt útil
per a la formació i la inserció laboral de les persones desocupades. No obstant això, els agents
entrevistats assenyalen que gran part del sector
empresarial i dels treballadors desconeixen que
existeix. Per tant, és necessari fer una major difusió entre l’empresariat de les dos comarques
dels serveis que ofereix el centre LABORA Formació d’Ontinyent a ﬁ que l’entitat puga oferir
una formació més ajustada a les necessitats reals del mercat local de treball.
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. CONSOLIDACIÓ DEL
MODEL PRODUCTIU MITJANÇANT L’IMPULS
DE SECTORS EXISTENTS I EL SUPORT A
NOVES ACTIVITATS ESPECIALMENT DE
MÉS VALOR AFEGIT, EN EL CONTEXT DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
El desenvolupament econòmic és un eix fonamental per a crear ocupació i millorar la qualitat de les
condicions laborals. El desenvolupament ha de tindre un enfocament multisectorial i ha d’estar basat
en l’augment de la competitivitat, potenciant especialment les activitats productives que generen més
valor afegit. Al territori estudiat, a pesar de tindre
tradició agrícola i industrial, hi ha un predomini clar
del sector serveis, especialment en els municipis de
més població. L’agricultura i la indústria han anat
retrocedint en les darreres dècades. D’una banda,
l’agricultura ha deixat de ser atractiva per a les noves generacions i ha anat perdent pes degut a la migració dels treballadors agrícoles cap a altres sectors amb condicions laborals més bones o beneﬁcis
més immediats. D’altra banda, la indústria tèxtil, emblema d’alguns municipis de la zona, ha experimentat un descens continuat com a conseqüència de la
pèrdua de competitivitat en els mercats globals. No
obstant això, el diagnòstic territorial i les entrevistes
fetes als agents socioeconòmics han posat de manifest l’existència d’oportunitats per a revitalitzar els
dos sectors econòmics i per a implantar noves activitats vinculades al territori que generen un major
valor afegit i que contribuïsquen a crear ocupació de
qualitat. A tal ﬁ es plantegen les línies estratègiques
que hi ha tot seguit.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Impuls a l’agricultura comercial sostenible. El
sector agrícola de la zona presenta una reculada
forta, una falta de relleu generacional i molt poca
adaptació als nous mercats. Realitat per la qual es
proposa fomentar l’agricultura ecològica, que no sols
és respectuosa amb el medi ambient, sinó que a més
marca una tendència de la població cap a maneres
de viure més sanes i naturals. Al territori hi ha unes
terres fèrtils i encara conserva el saber fer dels agricultors que, hui en dia, cultiven terres com a entreteniment o per al consum propi. Fomentar oportunitats
de treball per a gent jove i aplicar noves tecnologies i
canals de venda marcaria el futur del sector. Així mateix, s’han d’establir mecanismes d’ajuda per a poder
fer viables les xicotetes iniciatives agrícoles que en
l’actualitat no s’aproﬁten. A més, s’ha de fomentar
l’associacionisme i el cooperativisme a ﬁ d’augmentar la competitivitat del sector agrícola local en els
mercats nacionals i internacionals.

- Transformació de productes agraris. Tradicionalment, la Costera i la Canal de Navarrés han
destacat en la transformació de certs productes
agraris (formatge, oli, vi…), si bé és una pràctica
que es troba en recessió. La transformació agrària
de productes locals aporta un valor afegit a la producció agrícola i ramadera i a més és un recurs
molt potent per a la promoció exterior del territori
i per a fomentar l’arrelament de la població local.
Per això, han de crear-se mecanisme de suport
per a les iniciatives de transformació agrària de
productes locals (ametles, olives, vinya, etc.) que
generen un valor afegit i que es troben fortament
vinculats al territori.
- Suport a les empreses del sector turístic, mitjançant polítiques coordinades d’àmbit supramunicipal i comarcal. La cerca de sinergies positives entre un turisme molt diferenciat en les dos
comarques pot potenciar l’aparició de noves iniciatives empresarials en el territori del Pacte de
la Costera-Canal. Així doncs, hi ha grans oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural
i natural que predomina a la Costera i la Canal de
Navarrés, respectivament. El creixement del sector turístic s’ha d’articular des de la cooperació
territorial i l’agregació de recursos, una via poc
explorada en el territori. L’objectiu ha de ser generar paquets turístics que incloguen propostes
integradores. Seguint la línia, s’ha d’assenyalar
que des de la Mancomunitat de la Costera-Canal
s’elabora un pla director del recurs turístic en el
qual, entre altres accions, es proposa crear una
marca territorial turística, constituir un patronat turístic territorial i elaborar paquets turístics
combinats que giren entorn del patrimoni natural,
cultural, gastronòmic i agroalimentari de les dos
comarques.
- Afavorir l’equilibri mediambiental i territorial.
Gran part de la superfície de la Canal de Navarrés
té protecció mediambiental, de manera que el territori es troba amb el dilema de protegir els recursos naturals o explotar-los per a generar activitat
econòmica. Davant de la disjuntiva, des de l’Estratègia Territorial s’aposta per un aproﬁtament sostenible dels recursos naturals seguint els principis de la lluita contra el canvi climàtic i advocant
per una conservació de la diversitat biològica i per
la millora de sostenibilitat ambiental del territori.
- Explotació del potencial endogen d’ocupació
en el comerç local i de proximitat. La crisi sanitària de la COVID-19 ha provocat una tornada al
comerç local, de manera que s’ha produït una recentralització de les compres en els municipis. Un

fet que ha tingut un impacte especial en els municipis més poc poblats de les dos comarques, ja
que abans de la crisi gran part de la ciutadania es
desplaçava a altres municipis pròxims més grans
(Xàtiva, Enguera, Canals) a comprar. Per això, cal
fer accions destinades a aproﬁtar el context actual de retorn al comerç local i tractar de ﬁdelitzar
la clientela. Per a aconseguir-ho, les administracions públiques i les associacions empresarials han
d’impulsar campanyes que promocionen la importància del comerç local, més encara, si pot ser,
en temps de pandèmia. A més, també han de posar a la disposició dels comerciants tots els recursos formatius que contribuïsquen a modernitzar
els negocis i a millorar els serveis que es presten
(comerç en línia, repartiment a domicili, etc.).
- Suport tècnic a l’empresari/emprenedor. Les
administracions públiques ofereixen una sèrie
d’ajudes i subvencions destinades a la promoció,
el suport i la millora del teixit empresarial i al foment de l’emprenedoria. Un exemple de les ajudes són les destinades a mitigar l’impacte que la
crisi sanitària de la COVID-19 ha tingut sobre les
xicotetes i mitjanes empreses. Les entrevistes fetes als agents territorials han posat de manifest la
diﬁcultat enorme que presenta la tramitació de les
ajudes per als xicotets empresaris. Així mateix, els
agents territorials també coincideixen que hi ha
un desconeixement generalitzat sobre les ajudes
disponibles per a posar en marxa o millorar els
negocis. A més, els actors socioeconòmics també
manifesten que les assessories i gestories rarament accepten tramitar ajudes i subvencions. Així
doncs, moltes ajudes i subvencions públiques no
les aproﬁten els empresaris i els emprenedors.
Per tant, és necessari impulsar la creació d’assessories o oﬁcines tècniques especialitzades a tramitar les ajudes. Un servei que propiciarà que les
empreses locals aproﬁten més les subvencions
públiques i que podrà contribuir a incrementar el
nombre d’iniciatives emprenedores en ambdós
comarques.
- Foment d’accions dirigides a l’impuls d’activitats industrials i logístiques. El sector logístic és
imprescindible per a l’activitat econòmica i la implantació en un territori depén de posicions geogràﬁques estratègiques i de bones comunicacions.
La comarca de la Costera compleix els requisits, ja
que hi ha bones comunicacions que serveixen de
connexió entre els ports del litoral valencià i l’altiplà central. A més, en les dos comarques hi ha
abundants polígons i sòl industrial que no s’han
ocupat a causa del declivi de la indústria local. Per
això, és necessari articular un conjunt d’accions a
591

DIAGNÒSTIC ACTUALITZAT DEL PACTE TERRITORIAL DE LA COSTERA - CANAL (JULIOL DEL 2020)

escala comarcal dirigides a atraure i crear empreses vinculades al sector logístic i dels transports,
així com a les dedicades a altres activitats econòmiques vinculades al sector industrial.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. PRINCIPI DE
TRANSVERSALITAT DE GÈNERE, IGUALTAT DE
CONDICIONS ENTRE HOMES I DONES
Les mesures adoptades en matèria de perspectiva de gènere han de tindre un enfocament transversal i han d’estar presents en cada una de les
línies estratègiques del Pacte Territorial. Totes les
accions que duguen a terme les administracions
públiques i les organitzacions empresarials i sindicals han de promoure el foment de la igualtat
entre homes i dones i han de preveure mesures
concretes que milloren la consideració de la dona
en el mercat laboral. No obstant això, convé assenyalar de manera més especíﬁca algunes actuacions i mesures concretes destinades a reduir la
bretxa de gènere. A continuació, s’estableixen les
línies estratègiques dedicades a reduir les desigualtats que hi ha entre homes i dones i que afecten tant la inserció laboral com la conciliació de la
vida familiar i laboral.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Millora de la inserció laboral de les dones. Les
dones són el col·lectiu que presenta un volum de
persones desocupades més alt, especialment les
majors de 45 anys. Per tant, és necessari que des
de les administracions públiques i en col·laboració amb les empreses privades es duguen a terme
accions especíﬁques per a augmentar la inserció
laboral del col·lectiu. Concretament, es proposa
dur a terme accions formatives destinades als collectius de dones desocupades de 45 anys o més
que no poden acreditar cap classe de formació o
de certiﬁcat de professionalitat. Els agents territorials assenyalen que és comú que les persones
amb el perﬁl professional dit treballen en l’àmbit
de l’economia submergida fent faena com a assistentes domèstiques, cuidadores de persones
dependents, labors relacionades amb la manufactura tèxtil, etc. Obtindre certiﬁcats de capacitació i professionalització que permeten acreditar
coneixements en els àmbits esmentats incrementarà l’ocupabilitat de les dones i augmentaria les
probabilitats d’inserció laboral.
- Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. En moltes ocasions la dona és el membre
de la parella que sacriﬁca la trajectòria formativa
i/o laboral per a dedicar-se a cura dels menors
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o de persones dependents pertanyents a l’àmbit
familiar. Una de les polítiques públiques que més
contribueix a la conciliació de la vida familiar i laboral i a la compensació de les càrregues familiars consisteix a establir un bon servei d’atenció a
la infància i a les persones dependents. Per això,
per a assegurar que les dones no vegen obstaculitzades les perspectives laborals, és necessari
que les administracions públiques establisquen
les ajudes i accions necessàries per a garantir
l’accés als serveis d’atenció i cura de menors i de
persones dependents.
Objectiu estratègic 7: Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics
Disposar una xarxa adequada d’infraestructures,
equipaments i serveis públics és un factor determinant per al nivell d’atracció que exerceixen els
territoris sobre les persones i sobre les empreses.
Les infraestructures i els serveis tenen un impacte fort en la competitivitat i la connectivitat dels
territoris i sobre la qualitat de vida de les persones que els habiten. En la zona del Pacte Territorial hi ha diferències comarcals notables quant a
la dotació d’infraestructures i serveis públics. La
comarca de la Costera presenta, en general, una
dotació suﬁcient d’equipaments i serveis i hi ha
una bona xarxa de carreteres i de transport públic. Per contra, la comarca de la Canal de Navarrés disposa d’una pitjor dotació d’equipaments i
de serveis públics, de manera que la població s’ha
de desplaçar sovint a la Costera per a fer ús de
certs serveis públics i privats. A més, la Canal de
Navarrés presenta una xarxa de transport públic
molt deﬁcitària, fet que diﬁculta el desplaçament
entre municipis i comarques, especialment als
habitants que no disposen de vehicle privat. Per
les raons dites, i a ﬁ d’augmentar el poder d’atracció territorial i millorar la qualitat de vida dels habitants de la Costera-Canal es proposen les línies
estratègiques que hi ha tot seguit.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Millora de la dotació d’equipaments en el medi
rural. Alguns municipis del Pacte Territorial, especialment els més menuts, tenen un dèﬁcit important d’equipaments destinats a tallers d’ocupació i a
altres accions formatives per a l’augment de l’ocupabilitat. La falta d’espais i d’equipaments (equips
informàtics, connectivitat a internet, mitjans audiovisuals…) diﬁculta i condiciona el desenvolupament de certs cursos i tallers d’ocupació, i així es
redueixen l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció
laboral dels habitants. Per tant, és necessari millo-

rar els espais i equipaments destinats a la formació per a l’ocupació en els municipis que presenten
mancances dotacionals, ja que el servei constitueix
un element estratègic per a incrementar la inserció
laboral i reduir la desocupació.
- Millora de les comunicacions internes i externes. El transport públic de la Canal de Navarrés
mostra deﬁciències importants, tant per carretera
com per ferrocarril. Un fet que diﬁculta la cohesió
territorial i, probablement, fomenta dinàmiques
poblacionals negatives. Així doncs, els habitants
que no disposen de vehicle privat veuen molt minvades les possibilitats formatives i laborals, motiu
pel qual a vegades es veuen obligats a emigrar a
altres municipis que tenen una xarxa de serveis
més bona. A més, la gran dependència del vehicle
privat i la falta de transport públic també suposa
un hàndicap per a la instal·lació de noves famílies
en els municipis, fet que contribueix a agreujar
els problemes de despoblació que pateixen. Per
tant, és necessari estudiar totes les opcions disponibles (autobús de la mancomunitat, autobús a
demanda, servei de taxi mancomunat, etc.) per a
establir un servei de transport públic que permeta
la mobilitat de les persones sense vehicle propi a
ﬁ que puguen accedir a les diferents opcions laborals i formatives que hi ha en el territori.
- Millora de la infraestructura industrial. Alguns dels agents vinculats al sector industrial de
la Canal de Navarrés han posat de manifest la
necessitat de millorar el subministrament elèctric, ja que, durant l’estiu, coincidint amb l’augment del consum energètic de les vivendes, es
produeixen talls de llum constants, fet que suposa pèrdues econòmiques importants per a les
indústries de la zona, especialment per a les dedicades al sector de l’agroalimentació. Per tant,
és necessari escometre algunes actuacions per
a millorar certes subestacions elèctriques de la
comarca de la Canal de Navarrés a ﬁ de garantir
el subministrament energètic tant a les indústries com a les cases. Així mateix, les administracions públiques han d’establir ajudes que afavorisquen la transició energètica de les indústries
i de les vivendes cap a models més sostenibles i
respectuosos amb el medi ambient.
- Millora de la infraestructura de serveis d’Internet d’alta velocitat. Gran part dels municipis de
la comarca de la Canal de Navarrés tenen infraestructures de telecomunicacions antiquades que
necessiten modernitzar-se. La falta d’una xarxa
de connexió a Internet d’alta velocitat suposa un
impediment seriós per a la formació de la gent

jove i diﬁculta en gran manera la implantació de
negocis i activitats digitals, així com l’acompliment de certes modalitats laborals com el teletreball. Per tant, disposar d’una bona connexió a
internet és fonamental per al desenvolupament
socioeconòmic de la comarca, encara més en el
context actual de pandèmia sanitària.
- Dinamització del mercat de l’habitatge i foment
de l’arrendament. En alguns municipis del Pacte Territorial, especialment en els de la Canal de
Navarrés, hi ha molt poca oferta de lloguer d’habitatges tot i que n’hi ha molts que es troben deshabitats. Un fet que es deu tant a l’estat ruïnós
de molts dels immobles com a la reticència de la
població local a llogar. A més, els preus dels immobles són bastant elevats, ﬁns i tot quan es necessiten reformes importants, i hi ha molt poques
operacions de compravenda d’habitatges. Fets
tots que diﬁculten l’accés de la gent jove al primer
habitatge, de manera que en moltes ocasions es
veu obligada a emigrar a altres municipis que ofereixen més possibilitats de compra o de lloguer.
Un fet que resulta especialment greu en un territori acuitat d’un problema seriós d’envelliment
i de pèrdua de població. Per tant, les administracions públiques han d’estudiar i aplicar accions
destinades a dinamitzar el mercat de l’habitatge i
a fomentar el lloguer digne com a factors estratègics de lluita contra la despoblació. Algunes de les
accions podrien consistir en ajudes i subvencions
per a rehabilitar habitatges de nova adquisició o
que les subvencions es troben condicionades al
fet que els propietaris dels habitatges les posen
en lloguer a preus raonables, l’augment de l’oferta
d’habitatge públic, etc.

2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS
Les xarxes territorials són el conjunt de relacions
socials i de cooperació que s’estableixen entre els
diferents agents socioeconòmics que operen en
el territori (institucions públiques, organitzacions
empresarials i sindicals, associacions de caràcter
social o cultural, etc.). Les xarxes territorials són
un instrument fonamental per a vertebrar el territori i generar acords i sinergies positives entorn
d’interessos comuns. La zona del Pacte Territorial
de la Costera-Canal té molt poca cultura col·laborativa i la presència de xarxes territorials és molt
reduïda, realitat que és una de les debilitats principals que presenten ambdós comarques. Amb l’objectiu de fomentar la cooperació i l’associacionisme entre els diferents agents socioeconòmics que
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operen en el territori i afavorir la creació d’unes
xarxes territorials fortes i interconnectades, es
proposen els objectius i línies estratègiques que
hi ha tot seguit.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. ESTRUCTURA
TERRITORIAL I XARXES INTERNES
L’existència de xarxes territorials que aglutinen els
diferents agents socioeconòmics que actuen en un
territori determinat és una de les bases necessàries per a generar processos d’innovació i és un dels
elements més importants per a dinamitzar el mercat laboral i enfortir l’economia local. L’existència
de xarxes territorials permet aconseguir acords
que giren entorn de la promoció de l’emprenedoria
social i de la formació, orientació i inserció laboral
de les persones desocupades. La falta de cohesió
territorial ha resultat un problema en l’àrea d’estudi. Per això, la cooperació supramunicipal ha de ser
un dels eixos sobre els quals continuar treballant
des del Pacte Territorial. Tots els agents entrevistats coincideixen en el fet que una de les debilitats
més grosses de la zona de la Costera-Canal és la
falta de comunicació i de col·laboració en tots els
nivells (administracions públiques, organitzacions
sindicals i empresarials i entitats de formació), i posen de manifest la necessitat de fomentar la creació de xarxes associatives i col·laboratives que permeten vertebrar les necessitats i les oportunitats
laborals i formatives que presenten una comarca
i altra. Per a aconseguir-ho, es proposen les línies
estratègiques que hi ha tot seguit.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES
- Foment de l’associacionisme i de la cooperació
entre agents públics i privats en temes d’ocupació, formació i emprenedoria. Alguns dels agents
territorials coincideixen a dir que gran part del sector empresarial desconeix o infravalora la utilitat de
l’associacionisme i de la cooperació multisectorial i
multinivell. Per tant, des del Pacte Territorial és necessari dur a terme una labor pedagògica sobre els
avantatges i sinergies positives que es generen a
partir dels diferents instruments d’associació i cooperació territorial, posant l’accent principalment
en exemples de bones pràctiques a partir de casos
reals que hi ha hagut a la Costera-Canal o en altres
comarques pròximes (la Vall d’Albaida, la Safor, la
Ribera...). Concretament, es proposa fomentar l’associacionisme entre els actors de les dos comarques, de manera que entitats de diferents àmbits
territorials col·laboren en determinats projectes
en els quals la creació de sinergies positives afavorisca la consecució d’objectius comuns. Al llarg
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del diagnòstic s’han detectat algunes activitats que
en l’actualitat no tenen la capacitat suﬁcient per a
constituir un mitjà de vida per a les persones que
les duen a terme, però que sí que resulten viables
amb fórmules cooperatives. L’assessorament adequat i l’acostament de la cultura associativa i collaborativa a la població derivaran en la generació
d’oportunitats futures.
- Oﬁcina tècnica de suport a l’associacionisme.
La majoria de les associacions tenen una infraestructura administrativa molt dèbil i troben diﬁcultats per a tramitar les diferents ajudes i subvencions que hi ha. Per això, és necessari crear
una oﬁcina tècnica que oriente i informe sobre els
procediments i els tràmits necessaris per a constituir associacions sobre les ajudes públiques que
hi ha per a associacions.
- Creació de xarxes territorials tècniques per a
analitzar les dinàmiques territorials dels sistemes locals de treball i per a la creació de plans
d’ocupació i la redacció de plans de desenvolupament local i comarcal. Alguns agents socioeconòmics han posat de manifest la falta de coordinació que hi ha entre les entitats dedicades al
desenvolupament local, tant a escala municipal
com comarcal. Per tant, cal fer una posada en
comú dels serveis i tasques que fa cada AODL o
cada departament administratiu dedicat a la promoció econòmica i al desenvolupament local a ﬁ
d’evitar duplicitats i crear sinergies positives de
col·laboració a escala supramunicipal.
- Mesa permanent de diàleg territorial. La falta de
diàleg i de coordinació entre els diferents agents
socioeconòmics és un gran obstacle per a establir unes línies estratègiques consensuades que
guien el desenvolupament territorial de la Costera
i la Canal de Navarrés. Per tant, és necessari crear
una mesa permanent de diàleg territorial en què
participen representants de les entitats públiques
i de les organitzacions sindicals i empresarials i
en què s’adopten mesures consensuades en matèria de formació i treball. A més, també s’hi han
de dur a terme les accions següents:

• Potenciar el diàleg social perquè l’intercanvi
d’informació i la cooperació entre les entitats locals i les organitzacions empresarials i sindicals
guanye solidesa i millore les capacitats de treballar conjuntament en favor del desenvolupament
sostenible del territori.

• Fomentar l’associacionisme empresarial i dels
treballadors, i posar en valor les institucions del

treball i la labor de les organitzacions empresarials i sindicals.

• Promoure la cooperació per al desenvolupament
de programes i projectes que afavorisquen la creació d’ocupació estable i de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la reducció de les desigualtats, molt especialment la bretxa de gènere en la desocupació.

• Generar dinàmiques de comunicació efectives i innovadores entre els agents socials que milloren el
teixit empresarial i productiu, i les relacions laborals.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 9. XARXES
TERRITORIALS EXTERNES
L’entorn econòmic actual es troba globalitzat i és
molt dependent de les variacions i canvis que esdevenen en el context internacional. Per tant, per a
aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible s’han d’establir xarxes d’àmbit regional, estatal i internacional vinculades a la formació i a l’ocupació. L’existència de les xarxes és essencial per a
conéixer experiències i projectes reeixits d’altres
territoris que servisquen d’exemple per a millorar l’eﬁcàcia i l’eﬁciència de les polítiques laborals
que s’adopten des de l’àmbit local. El diagnòstic i
les entrevistes fetes als agents socioeconòmics de
la Costera-Canal han evidenciat que, de la mateixa
manera que ocorre amb les xarxes internes, la presència de xarxes territorials externes és molt escassa. Per això, i amb l’objectiu d’enfortir les xarxes
territorials externes es plantegen les línies estratègiques que hi ha tot seguit.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Creació de xarxes supracomarcals. En concret
es proposa reforçar i ampliar les xarxes entre
les comarques centrals, mitjançant la posada en
marxa d’iniciatives de col·laboració, comunicació i
cooperació. Unes iniciatives que podrien partir del
Consorci de les Comarques Centrals, organisme que
aglutina municipis i mancomunitats de huit comarques de les províncies de València i Alacant. L’establiment de xarxes de cooperació i de col·laboració
entre agents socioeconòmics de comarques pròximes entorn d’interessos comuns pot contribuir a generar dinàmiques positives de creació d’ocupació i a
augmentar la competitivitat de les comarques dins
del mercat estatal i internacional, així com a millorar
les condicions laborals dels treballadors.
- Impuls a la internacionalització de les empreses. La globalització dels mercats productius suposa una oportunitat per a l’expansió comercial

de les empreses locals. Raó per la qual els sectors públic i privat han de treballar conjuntament
per a crear plans i estratègies que permeten la
internacionalització de les empreses situades a
la Costera i la Canal de Navarrés. La introducció
d’empreses locals en els mercats d’àmbit supranacional pot suposar una bona oportunitat per al
creixement de les empreses autòctones i per a
captar noves iniciatives empresarials que decidisquen instal·lar-s’hi atretes pel grau d’internacionalització de l’empresariat local.
- Afavorir xarxes externes de coneixement,
amb un paper protagonista de les universitats.
L’intercanvi de coneixement és fonamental per a
afavorir l’aparició de processos d’innovació. Les
universitats són un dels actors principals en la generació de coneixement i en l’anàlisi dels processos socioeconòmics que esdevenen en el territori.
Per tant, és necessari generar un espai adequat
per a l’intercanvi de coneixements entre les administracions locals, els centres educatius i formatius, les organitzacions empresarials i sindicals
i les universitats i altres institucions cientíﬁques
que puguen contribuir al desenvolupament socioeconòmic d’ambdós comarques.

3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
Els processos d’innovació són essencials per a
millorar la competitivitat de les empreses, així
com per a garantir un desenvolupament territorial sostenible. Perquè els processos d’innovació
reïsquen cal la participació de, a més dels agents
empresarials, tots els actors socioinstitucionals
que operen en el territori, de manera que hi haja
xarxes territorials de cooperació és un element
determinant per a l’èxit dels processos. Tant el
diagnòstic territorial com les entrevistes dutes a
terme amb els agents socioeconòmics han evidenciat una falta preocupant d’iniciatives innovadores en una comarca i altra. Raó per la qual, i
amb l’objectiu de fomentar i afavorir la posada en
marxa de processos d’innovació, es planteja l’objectiu i les línies estratègiques que hi ha tot seguit.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 10. TRANSVERSALITAT
DE LA INNOVACIÓ
El foment i l’ajuda a la innovació s’ha de considerar un objectiu transversal de l’Estratègia Territorial d’Ocupació. Els territoris innovadors incorporen processos d’innovació col·lectius en els quals,
a més de les empreses, participen altres agents
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locals que busquen establir millores formatives,
productives i laborals. Amb l’objectiu d’afavorir i
fomentar els processos d’innovació en el territori
de la Costera-Canal, es proposen les línies estratègiques que hi ha a continuació.
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
- Suport als ecosistemes territorials d’innovació i d’emprenedoria. Projectes d’innovació des
del sector públic. El territori ha evidenciat una
falta preocupant d’innovació i iniciativa emprenedora. Un primer pas per a fomentar la cultura
innovadora és aplicar polítiques d’innovació en el
sector públic. Les administracions públiques han
de ser la punta de llança a incorporar i fomentar
la cultura innovadora durant el desenvolupament
de les seues funcions. N’és un exemple clar el
mateix Pacte Territorial, on de manera periòdica
s’han dut a terme projectes experimentals ﬁnançats per LABORA. Projectes que tenen com a objectiu incrementar la inserció laboral i la millora
de la qualitat de l’ocupació en el territori de la
Costera-Canal mitjançant la prestació de serveis
innovadors destinats a persones desocupades
i/o emprenedores. Així mateix, des de les administracions públiques també s’ha de facilitar al
màxim la labor d’emprendre als projectes privats
innovadors que estiguen lligats al territori. Una
ajuda que ha de consistir en l’assessorament i
en l’acompanyament directe i personalitzat a les
persones emprenedores durant les etapes prèvies i inicials dels seus projectes. Per a dur a terme
la dita labor s’ha de crear un punt d’atenció permanent a l’emprenedor que gestionen tècnics experts en innovació i emprenedoria. A més, s’han
d’establir convenis de col·laboració públic-privat
a ﬁ de ﬁnançar, subvencionar o premiar les iniciatives innovadores que puguen repercutir positivament en el desenvolupament socioeconòmic
del territori de la Costera-Canal.

- Millora de la comunicació i enfortiment de
les relacions de cooperació entre els instituts
tecnològics i les empreses locals. Els instituts
tecnològics de la Comunitat Valenciana són organismes privats sense ànim de lucre que posen
a disposició de les empreses serveis destinats a
augmentar la competitivitat a través de la R+D+I.
Per tant, fomentar l’acostament entre l’empresariat local i els instituts tecnològics pot ser una bona
oportunitat per al desenvolupament de processos
d’innovació en una comarca i altra.
- Accions dirigides a la formació i a la qualiﬁcació destinada a la innovació. Els agents entrevistats coincideixen a aﬁrmar que en les dos comarques hi ha una falta d’iniciativa innovadora que
afecta tots els rangs d’edat, si bé adquireix una
dimensió més grossa entre les persones d’edat
més avançada. Des de les institucions educatives
s’ha d’impartir formació que pose de manifest la
importància que tenen els processos d’innovació
per al desenvolupament socioeconòmic dels territoris. Així mateix, és necessari que la capacitat
d’innovació siga una de les competències transversals incloses en els plans d’estudis. Finalment,
l’oferta formativa ha d’estar en evolució constant
i s’ha d’adaptar a les demandes laborals que sorgisquen dels processos d’innovació que es donen
tant en el territori de la Costera-Canal, com a les
comarques veïnes.

Figura 1: Evolució de la població a la
comarca de la Costera durant el període
2010-2019. Font: Institut Nacional
d’Estadística. Elaboració pròpia.
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Figura 2: Evolució de la població a la
comarca de la Canal de Navarrés durant el
període 2010-2019. Font: Institut Nacional
d’Estadística. Elaboració pròpia.

Figura 3: Percentatge d’aﬁliacions a la
Seguretat Social segons sector d’activitat
econòmica a la Costera l’any 2019.
Font: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana. Elaboració pròpia.

Figura 4: Percentatge d’aﬁliacions a la
Seguretat Social segons sector d’activitat
econòmica a la Canal de Navarrés
l’any 2019. Font: Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana. Elaboració pròpia.

Figura 5: Percentatge d’ERTO segons sector
d’activitat econòmica a la zona del Pacte
Territorial de la Costera-Canal durant el
període de març a juny de l’any 2020. Font:
LABORA. Elaboració pròpia.
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Figura 6: Percentatge de persones
desocupades segons sexe i edat a la zona
del Pacte Territorial de la Costera-Canal
en el segon trimestre de l’any 2019.
Font: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana. Elaboració pròpia.

Figura 7: Percentatge de persones
desocupades segons sexe i edat a la zona
del Pacte Territorial de la Costera-Canal
en el segon trimestre de l’any 2020.
Font: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana. Elaboració pròpia.

Figura 8: Percentatge de persones
desocupades a la zona del Pacte Territorial
de la Costera-Canal segons nivell d’estudis
de l’any 2019. Font: Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana. Elaboració pròpia.

Figura 9: Percentatge de contractació a la
zona del Pacte Territorial de la CosteraCanal segons sector d’activitat econòmica
en el segon trimestre de l’any 2019.
Font: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana. Elaboració pròpia.
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Figura 10: Percentatge de contractació a
la zona del Pacte Territorial de la CosteraCanal segons sector d’activitat econòmica
en el segon trimestre de l’any 2020.
Font: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana. Elaboració pròpia.
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ACORD COMARCAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA MARINA ALTA
Rosario Donderis Sala, Joaquín Llidó Millet, Marta Yáñez Fernández, Ángels Moncho Gil,
Jorge Romaní Ramírez.

1. INTRODUCCIÓ
El present projecte, igual que la resta de projectes
experimentals que actualment es desenvolupen
en el nostre territori, s’emmarca dins del programa «Avalem Territori», programa subvencionat
per la Generalitat Valenciana a través de LABORA
que busca desenvolupar un nou model de gestió que adapte l’exercici de les polítiques actives
d’ocupació a les necessitats de cada territori i sector productiu.
La comarca de la Marina Alta s’enquadra dins
de l’Acord comarcal per a l’ocupació i el desenvolupament local a la Marina Alta, d’ara en avant
PACTE’MA. Pacte territorial per l’ocupació que comença a establir-se a primeries del 2016, amb
una reunió entre el SERVEF i CREAMA en què
s’informa del projecte «Avalem Territori» i del foment dels pactes territorials. A partir de llavors,
CREAMA juga un paper decisiu com a motor de tot
el projecte i com a nexe d’unió de totes les parts
involucrades.
Així, durant aquell any es fan nombroses gestions
de coordinació que desemboquen en reunions de
treball, com ara el seminari fet al juny del 2016
sobre la Concertació per l’Ocupació Sostenible a
la Marina Alta, amb la participació d’agents socials, representants dels ajuntaments i experts en
desenvolupament local, en què es van establir les
bases per a dur a terme accions necessàries en
matèria d’ocupació i desenvolupament econòmic
ajustades al territori. Es pot dir que el seminari va
ser el llançament del que és l’actual Pacte territorial per l’ocupació a la Marina Alta.

Després d’aquell seminari, CREAMA va continuar
—i ho continua fent— la labor de convocar, convéncer, posar d’acord i unir el màxim d’actors necessaris perquè el projecte tinga pes i, sobretot,
sentit, ja que el que es pretén és la màxima participació en tots els àmbits.
Tot un treball que permet que el 7 de març del
2017 es formalitze el pacte territorial denominat
Acord comarcal en matèria d’ocupació i desenvolupament de la Marina Alta, amb la signatura de
les institucions públiques i entitats privades que
hi ha tot seguit.
En total, van signar l’acord díhuit ajuntaments —
Alcalalí, Benigembla, Benissa, Calp, Dénia, Gata
de Gorgos, Ondara, Parcent, Pedreguer, Pego, el
Poble Nou de Benitatxell, el Ràfol d’Almúnia, Teulada-Moraira, el Verger, la Vall d’Ebo, la Vall de Laguar, Xàbia, i Xaló—, que representaven més del
95% de la població total de la Marina Alta, i dotze
entitats privades representatives de diversos àmbits —Acadèmia La Glorieta SL; Associació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Marina Alta (AEHTMA); Associació de Directors dels IES del País
Valencià (ADIES-PV); Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant; Centre Associat
a la UNED a Dénia; Federació Cercle Empresarial
de la Marina Alta (CEDMA); Federació Valenciana
d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA); Jovempa Marina Alta; Marina Alta Emprén (MAE); Unió de Treballadors del País Valencià (UGT-PV); Unió Intercomarcal de Comissions
Obreres de l’Alacantí-Les Marines (CCOO-Alacantí-Les Marines) i Xarxa Joves Marina Alta-MACMA.
Actualment, i gràcies a la labor de CREAMA, s’hi
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han unit huit ajuntaments més —Beniarbeig, Orba,
Sanet i els Negrals, Senija, Castell de Castells, els
Poblets, Llíber i la Vall de Gallinera— i una entitat
més (Creu Roja), fet que eleva el nivell de compromís que demostren els actors involucrats en el
desenvolupament del territori.

titucionals, privats, associatius i la ciutadania en
general. Al capdavall, cal tindre en compte que les
línies estratègiques dites són les que cobreixen
les necessitats sobre la base dels recursos, els
processos de canvi adaptat i la participació dels
actors del territori.

L’àmbit d’actuació del pacte territorial és la comarca de la Marina Alta i naix amb l’objectiu d’actuar, a escala comarcal, sobre l’activitat econòmica i l’ocupació en el nostre territori, fent-ho, al seu
torn, des d’una visió d’unitat i pluralitat que es veja
materialitzada en una metodologia de treball collaborativa, participativa i d’implicació màxima de
tots els membres.

Un dels projectes iniciats en el 2019-2020 és el
d’Estratègia Marina Alta. Pretén analitzar en profunditat i prioritzar els objectius estratègics, així
com les línies estratègiques que se’n desprenen i
les propostes concretes d’acció adaptades a cada
zona, àmbit social i sector econòmic, sense descartar la identiﬁcació de noves línies basades en
les demandes i les necessitats dels mateixos integrants del territori.

L’objecte de l’acord comarcal és establir un marc
d’actuació i col·laboració entre les entitats integrants per a desenvolupar totes les fases d’elaboració i execució dels programes de diagnòstic del
territori, projectes experimentals i altres accions
que es puguen recordar i planiﬁcar.
Així, en el moment de la creació del pacte van quedar deﬁnides unes línies d’acció que, tot i ser ampliables, es van estructurar així:

Així, es proposa establir una línia de treball cooperativa, participativa i analítica, amb el conjunt
d’actors socioeconòmics i laborals, experts locals i ciutadania, per a deﬁnir un full de ruta que
marque els passos concrets que cal seguir en la
implementació real i efectiva dels objectius i les
línies estratègiques amb més demanda en el nostre territori.
2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

• Línia 1: Conéixer la realitat socioeconòmica de
la Marina Alta
• Línia 2: Accions de formació professional
• Línia 3: Accions d’orientació
• Línia 4: Foment de l’esperit emprenedor
• Línia 5: Desenvolupament empresarial
• Línia 6: Accions transversals
Des que es va crear, s’executen a la comarca projectes –Diagnòstic territorial i laboral, Observatori
Marina Alta, Punt Nàutic, Xarxa Agrícola, etc.– que,
des d’una perspectiva innovadora en el territori,
produeixen beneﬁcis tangibles sobre àrees que
presentaven un dèﬁcit clar. Tot això es va identiﬁcar prèviament a través del primer Diagnòstic
territorial i laboral de la Marina Alta, dut a terme
en el 2017 i que va representar la primera ﬁta assolida pel pacte. A més, a través del diagnòstic i
d’altres estudis fets durant els dos últims anys, es
va detectar que una de les necessitats reals era
materialitzar, a través de propostes concretes,
els diferents objectius estratègics mitjançant el
testatge en el territori, amb la col·laboració dels
diferents agents socials, econòmics, públics, ins606

2.1. Informació geogràﬁca
La comarca de la Marina Alta se situa al nord de la
província d’Alacant, a la franja litoral, i limita amb
les comarques de la Safor, el Comtat i la Marina
Baixa. Té una superfície total de 759 km2 i una
orograﬁa bastant complexa, ja que, en un territori bastant moderat, inclou, d’una banda, 33 km de
platges, amb cales, caps i penya-segats i, d’altra
banda, moltes valls i muntanyes que inclouen tres
parcs naturals i nombrosos espais naturals protegits (seixanta-sis en total). A més, cal destacar que
més de la mitat de la superfície està classiﬁcada
com a forestal (51,77%).
La conformen trenta-tres municipis, i en el 2019
la població total era de 175.156 habitants, amb
una edat mitjana de 45,23 anys. La capital, Dénia,
és la més poblada, amb 42.166 habitants, i encapçala la concentració de massa crítica poblacional.
La segueixen, a distància, Xàbia (27.604) i Calp
(22.725).1
La densitat poblacional (231,06 h/km2) es reparteix de manera desigual a la comarca, i es concentra en més mesura a la costa (534,76 h/km2),
1 Dades de l’Observatori Marina Alta (http://observatorimarinaalta.
org) a través de l’INE (2019).

la mobilitat com a l’economia i la cohesió dels
agents territorials.
2.2. Estructura del mercat de treball
El mercat de treball de la Marina està marcat per
una intensa activitat turística i hostalera, la qual
ofereix llocs de treball poc qualiﬁcats, la majoria
temporals i precaris, que es concentren en les
franges del litoral i prelitoral.
El sector amb més activitat en el territori és el
sector serveis i, per això, és on es registra el major pes de les inscripcions de demanda d’ocupació; quasi 8 de cada 10 inscripcions durant els tres
últims anys s’han produït en el sector.
La indústria es concentra en la part intermèdia de
la comarca i l’agricultura, en la zona interior, on
els percentatges de demandants d’ocupació són
superiors als de la resta del territori.
La Marina Alta a la Comunitat Valenciana.
Font: elaboració pròpia.

i deixa la zona interior amb un risc alt de despoblació (46,49 h/km2). De fet, sis dels trenta-tres
municipis que la conformen –Dénia, Xàbia, Calp,
Teulada, Benissa i Pego– aglutinen el 73% de la
població comarcal.1
A pesar que se situa pràcticament a la mateixa
distància de les ciutats de València i Alacant i és
el punt peninsular més pròxim a les illes Balears, fet que li atorga una situació geogràﬁca estratègica tant des del punt de vista comercial i
turístic, les infraestructures de comunicació dins
del territori són molt deﬁcients, ja que l’oferta
de transport públic intercomarcal és escassa, i
l’única via ferroviària que hi ha és de via estreta,
i això deixa el territori sense accés per via ferroviària. Quant a l’accés per carretera, ﬁns a l’inici
d’enguany any suposava un alt cost en temps i
diners, però la liberalització de l’AP-7, ﬁns llavors
de peatge, ha beneﬁciat la zona tant pel que fa

Com ja hem vist, el sector productiu predominant
a la Marina Alta és el turisme i els serveis associats, i com a conseqüència d’això trobem un mercat de treball caracteritzat per l’alta temporalitat
en l’ocupació i una taxa d’ocupació inestable.
L’època estival és el moment propici per a trobar-hi faena. Veiem que el segon i el tercer trimestre de l’any presenten la major oferta laboralment
parlant i, per tant, són els de menor taxa de desocupació. En el gràﬁc es mostren els demandants
parats per trimestres durant els tres últims anys,
segons dades del mateix SEPE.

Taula 1. Taxa de demandants d’ocupació per sector d’activitat i zona
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades del SEPE.
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Figura 2. Evolució trimestral demandants d’ocupació
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades del SEPE.

Com a resultat de l’estacionalitat, dels nous contractes que s’han signat al llarg dels tres últims
anys, el 87% eren temporals, davant del 13% de
contractacions indeﬁnides. Per això, la forma de
serra continua sent el patró característic de l’ocupació a la comarca.

Taula 2. Taxa de contractació per edat i sexe 2017-2019
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades de LABORA.

2.2.1. Impacte de la COVID-19 en el mercat de
treball
També resulta important contextualitzar la situació laboral a la Marina Alta en l’actual situació
excepcional esdevinguda arran de la declaració
de l’estat d’alarma sanitària després de la pandèmia provocada per la COVID-19. D’una banda, es
destaca la informació rellevant quant a l’ocupació
laboral, aﬁliacions a la Seguretat Social i contractacions; i, de l’altra, informació sobre la desocupació, demandants actius parats.

Figura 3. Evolució trimestral de les contractacions segons
la duració
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades de LABORA.

Pel que fa al tipus de jornada, la completa és la
més freqüent (53%), encara que les contractacions a jornada parcial són molt nombroses (47%).
Si tenim en compte la població de cada tram d’edat
que hi ha a la Marina Alta, veiem que el que comprén
des dels 25 ﬁns als 44 anys és on hi ha més percentatge de contractes, i el tram des dels 25 ﬁns als 34
anys (56,60%) el que presenta un resultat més bo,
mentre que els que ho tenen pitjor són els majors de
45 anys; de fet, més de la mitat de les inscripcions
registrades durant els tres últims anys va ser de demandants d’ocupació amb 45 anys o més.
Quant a les contractacions segons el sexe, com
veiem en la taula 2, hi ha més homes treballant
que dones, 52,24% davant del 47,76%.
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• Aﬁliacions a la Seguretat Social i
contractacions
Si bé a l’inici d’enguany s’augurava una certa millora en l’ocupació respecte del 2019 (les xifres
d’aﬁliats al gener i al febrer són més altes), amb
la irrupció de la COVID-19 el nombre de persones
aﬁliades a la Seguretat Social a la Marina Alta ha
disminuït notablement. En el primer trimestre
d’enguany es desplomen les aﬁliacions (-3,4%
respecte de febrer) amb la paralització quasi completa de l’activitat. A l’abril es repeteix el descens
en les aﬁliacions (-0,2% respecte de març) i cal
esperar a maig per a observar un increment en
l’ocupació (+1,3% d’aﬁliats respecte d’abril). Les
dades publicades al ﬁnal de juny ressalten la millora en l’aﬁliació (+1,5% respecte de maig), però
lluny de les dades positives d’ocupació que històricament es produeixen en l’inici de la campanya
d’estiu (-8,1% respecte de juny de 2019) o ﬁns i tot
que les dades registrades abans de l’inici de l’estat d’alarma (-0,8% respecte de febrer) (ﬁgura 4).

Si bé els aﬁliats al Règim General són la majoria
de registres (63,6%, juny del 2020), és la segona
modalitat de cotització que més s’ha vist afectada
per la crisi, amb un descens del 12% respecte de
juny del 2019, encara que es mostren certs indicis
de millora (+2% respecte de maig). Encapçalen la
disminució els aﬁliats al Règim del Mar, amb 209
aﬁliats menys que el juny de l’any passat (-16,2%).
El règim especial del sistema agrari incrementa l’activitat en el període de crisi davant de la
inseguretat per contagi (consum més en casa) i
l’afebliment de la resta de sectors, sobretot la
restauració, i això provoca que la taxa de variació
d’aﬁliats augmente el 2,2% al juny respecte del de
l’any passat o el creixement del 4,6% respecte del
mes de maig passat. Finalment, l’autònom sembla mantindre’s en xifres respecte del mateix mes
de juny de l’any passat, així com l’anterior mes de
maig (taula 3), propiciat segurament per les ajudes econòmiques a l’autònom, que han contribuït
a paralitzar l’afonament.
D’altra banda, el número d’ERTO resolts per LABORA a la Marina Alta arriba a 3.005 al mes de
juny, i afecta un total de 12.658 treballadors. Dels
expedients resolts, el 88,35% correspon al sector
serveis –2.655 ERTO per a 10.988 treballadors–,
seguit per la construcció, amb 201 ERTO i 817 empleats afectats; la indústria ocupa la tercera posició, amb 112 expedients per a 728 treballadors
i, ﬁnalment, l’agricultura, amb 37 ERTO per a 125
treballadors.

Figura 4. Comparació de l’evolució mensual d’aﬁliats a la
Seguretat Social a la Marina Alta 2019-20
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades de la Seguretat Social.

Taula 3. Aﬁliats a la Seguretat Social segons el règim, var. %
interanual i var. % mensual
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades de la Seguretat Social.

Les contractacions a la Marina Alta s’han vist
afectades igualment per la crisi del coronavirus.
En el segon trimestre del 2020, arriben a un acumulat de 5.411 contractacions, xifra que suposa
un decreixement del 62,6% respecte del segon trimestre del 2019 (-9.071 contractacions) i del -36%
respecte de l’acumulat en el primer trimestre del
2020 (-3.040 contractacions).
Tot i que encara no s’ha superat el nombre de contractacions del mes anterior a la situació de pandèmia (al febrer del 2020 es van registrar en les
oﬁcines de LABORA 2.991 contractacions a la Marina Alta i al juny s’arriba a les 2.673), sí que es pot
aﬁrmar que, des de març (el 14 es declara l’estat d’alarma), l’últim mes de referència (juny del
2020) ha sigut el que dades millors ha registrat
en contractació. Això suposa que al juny hi ha un
descens des de febrer de només el 10,6% i, d’altra
banda, prenent com a referència el pitjor mes en
contractació durant la pandèmia (abril del 2020),
signiﬁcaria un creixement del 133,2% i del 67,9%
respecte del mes passat (ﬁgura 5).
Amb panorama exposat es dibuixa un perﬁl de
contractació per sexe que difereix quant a la proporció de contractacions. Els homes representen
el 55,7% al juny del 2020. En termes relatius, es
produeix en l’últim mes (juny del 2020) un increment del 101,5% en la contractació de dones respecte de maig i del 48,2% en homes. Un increment
més alt en la contractació de dones que està vinculat al període estival, perquè respecte del mes
anterior a l’inici de la pandèmia, febrer, el descens
de contractacions era del 12,5% en dones davant
del -9,1% en homes.
Per edats, el 49,2% dels contractes fets al juny del
2020 es produeixen entre les persones de 25 a 44
anys. Si parlem de l’acumulat durant el segon trimestre del 2020, augmenta al 51,5% dels 5.411
contractes totals i el 27,2% entre els majors de 44
anys (només se superen les contractacions dels
més joves respecte dels majors de 44 anys al juny
–735 contractacions en <25 anys, 27,5%, davant
609

ACORD COMARCAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA MARINA ALTA

de 623 en >44 anys, 23,3%–, associat de nou a la
campanya estival).

respecte de maig, mentre que en el mateix interval del 2019 va ser només del 7,1%.
• Demandants d’ocupació
La desocupació registrada no ha deixat d’augmentar des de l’inici de la pandèmia; al febrer del
2020 el registre de parats era de 10.988 persones;
al juny augmenta en 2.503 parats (+22,8%). Encara que l’últim mes mostra una certa estabilització
(+1,1% respecte de maig), la tendència sempre
ha sigut una disminució de la desocupació al juny
respecte de maig (ﬁgura 6).

Figura 5. Evolució trimestral dels contractes acumulats a
la Marina Alta
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades de LABORA.

El sector amb més proporció de treball a través
de les contractacions és el sector serveis, amb el
80,2% del total de contractacions el juny del 2020.
A més, cal tindre en compte que l’increment de
l’activitat al juny ha generat un augment del 126%
respecte de maig de les contractacions en el sector, promogut en gran part per les contractacions
de treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors (representa el 43,7% del
total de les contractacions per ocupacions i suposa un increment de 172,5% respecte de maig).
La tipologia de contracte que més demana l’empresari és el contracte temporal, que representa
el 87,6% del total al juny d’enguany, és a dir, augmenta en 2,5 punts percentuals respecte del maig
del 2020. A més, l’increment de juny respecte de
maig és del 72,9%, mentre que en el mateix període del 2019 representava un increment del 26,4%
a favor del contracte temporal, un indicador més
dels efectes de la crisi sanitària en la qualitat del
mercat laboral.
A tot açò cal sumar les contractacions per tipus de
jornada. Al juny, la jornada parcial representa el
46,8% del total de contractacions, un augment de
més de 9 punts percentuals respecte de maig, i un
increment del 109,7% en el volum de contractacions respecte del mes anterior (maig), mentre que
al juny del 2019 només va suposar un increment
del 30,6% davant de maig del 2019.
Quant a les contractacions per nacionalitat, el
71,2% dels contractes fets al juny a la Marina Alta
són a nacionals, i el 28,8%, a estrangers. S’ha de
ressaltar que el darrer mes de juny s’ha incrementat la contractació estrangera en un 67,8%
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La construcció i la indústria disminueixen en
nombre de parats respecte de maig (-1,7% i -0,9%,
respectivament). Una disminució de la desocupació que també es produeix d’abril a maig, però té
rellevància especial la disminució en un 51,5% del
sector indústria respecte del segon trimestre de
l’any passat.
En el sector serveis, molt important en la productivitat econòmica a la Marina Alta, es produeix un
decreixement de parats en la fase d’entrada a l’estiu, i el descens de parats respecte de maig és del
2,3%.
Al juny, mes de tancament del segon trimestre,
la desocupació té més incidència en les seccions
d’activitat lligades al sector serveis com ara l’hostaleria i el comerç en gros i a la menuda; la reparació de vehicles de motor i de motocicletes, que
representen el 24,9% i el 16,9% del total de la desocupació, respectivament; segueix la construcció, amb l’11,4%. Al juny del 2019 hi havia 4.277
parats menys a la Marina Alta (taula 4).
De les 13.491 persones desocupades al juny, el
55,8% són dones, un mercat laboral una miqueta
dispar quant a l’ocupabilitat per sexe.
Del total de parats registrats al juny 2020, el 49,4%
se situa en la franja d’edat de majors de 44 anys,
i amb la menor proporció, els joves menors de 25
anys, amb el 10,9%, però és el grup de població
que més es veu afectat en l’ocupació, perquè la
seua variació respecte de maig augmenta en un
24,9% de parats, mentre que entre el grup de 25 a
44 anys i majors de 44 anys la desocupació disminueix (-2% i -0,5%, respectivament). En el mateix
col·lectiu de joves, si comparem les dades de la
desocupació amb el primer trimestre de l’any, l’increment al juny ha sigut del 66,4%, i del 199,8%
respecte de juny del 2019.

Finalment, cal ressaltar els demandants actius
parats per nacionalitat. Si bé els parats nacionals
representen, en l’últim mes del segon trimestre
del 2020, el 74,3%, l’evolució respecte del mes anterior ha sigut negativa, ja que s’ha incrementat la
desocupació en un 2%, mentre que per als estrangers ha disminuït en un 1,4% respecte de maig. No
obstant això , si comparem amb el trimestre equivalent de 2019, l’increment de parats estrangers
és del 61,2%, i el nacional, del 41,9%.

Taula 4. Demandants d’ocupació segons el sector econòmic,
var. % interanual i var. % mensual
Font: Observatori Marina Alta a través de dades de LABORA.

2.3. Balanç formatiu
La Marina Alta compta amb molts cursos formatius, tant especialitzats com transversals, que
ofereixen diversos estaments, des de CREAMA i
LABORA ﬁns al CDT de Dénia o els diferents IES
(13), passant pels diversos centres formatius de
caràcter privat. Això sí, segons el resultat de les
dinàmiques participatives dutes a terme, els cursos no són el reﬂex ajustat de les demandes que
tant des del sector empresarial com des de la mateixa ciutadania es reclamen.

Figura 6. Evolució mensual de les xifres de la desocupació i
var. % mensual a la Marina Alta 2020
Font: Observatori Marina Alta, a través de dades de LABORA.

Ciclos Formativos según Familia

Nre de cursos

Administración y gestión
Informática y comunicaciones
Servicios socioculturales y a la comunidad
Electricidad y electrónica

10
9
4
3

En primer lloc, en les taules següents i de manera esquemàtica, mostrem l’oferta anual de
cursos formatius que hi ha actualment a la Marina Alta.

Cursos de formació professional segons
l’àrea
Servei
Cuina
Fleca / pastisseria / rebosteria
Recreativa/esportiva

Nre de cursos
14
10
8
5

Hostelería y turismo

3

Serveis socioculturals i a la comunitat

5

Agraria
Sanidad
Transporte y mantenimiento de vehículos

3
3
3

Seguretat i higiene alimentària
Administració i gestió
Perfeccionament i especialització

4
3
3

Comercio y marketing

2

Energia i aigua

2

Imagen personal

2

Electricitat i electrònica

2

Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Allotjament
Higiene alimentària
Agrària

2
2
1
1
1

Transport i manteniment de vehicles

1

Actividades físicas y deportivas
Instalación y mantenimiento
Fabricación mecánica
TOTAL

Cursos de formació modular
transversal segons la família
Operacions bàsiques comunicació

2
2
1
47

Nre de cursos

TOTAL

64

1
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Tallers d’ocupació segons l’especialitat

Altres cursos de formació professional segons
l’especialitat
Aux. de perruqueria i estètica

Nre de talleres

Activitats auxiliars en

Activitats auxiliars de comerç

conservació i millora de muntanyes
(AGAR0309)

1

Aux. de conservació i millora de

Repoblacions forestals i

muntanyes

tractaments silvícoles (AGAR0208)

Aux. de suport a vaixell en port

Atenció sociosanitària a persones

Activitats auxiliars en vivers,

dependents en institucions

jardins i centres de jardineria

1
1
1
1
1

Ocupació domèstica

1

Promoció turística local i

Curs de plaguicides bàsic

1

informació al visitant (HOTI0108)

Curs de manteniment de

socials (SSCS0208)

TOTAL

1

2

piscines
Curs PRL per a treballs d’obra
Curs de plaguicides renovació
TOTAL

Taula 5. Oferta formativa segons el tipus de formació i
l’àrea d’especialització. Nombre de cursos/tallers disponibles. Any 2020.
Font: elaboració pròpia.

A les llistes exposades s’ha de sumar l’àmplia
oferta formativa d’entitats amb presència a la comarca, com ara la UNED o la Cambra de Comerç
i Indústria d’Alacant, així com de la mateixa Universitat d’Alacant en les seus de Benissa, Calp, el
Ràfol d’Almúnia , Pego i Dénia, amb l’oferta, per
exemple, del recent Màster d’Arrossos i Alta Cuina
Mediterrània Aplicada.
Amb tot això, podem destacar que, encara que
l’oferta formativa és considerable en nombre, hi
ha descompensació entre unes àrees on preval
una formació elevada –i ﬁns i tot en alguns casos
es podria qualiﬁcar d’excessiva. Vegeu, per exemple: administració, informàtica bàsica, serveis
auxiliars, restauració, etc. Al mateix temps, es registren altres àrees formatives que, tenint eixides
laborals en el mateix territori, presenten una oferta formativa molt escassa o inexistent. És el cas
de la formació especialitzada en el sector nàutic.
També és important ressaltar el desequilibri territorial intern en matèria de formació que hi ha
en la mateixa comarca, i és al nord on s’aglutina
la major part de l’oferta en formació, que unit a
les barreres espacials i la falta d’infraestructures,
diﬁculta molt l’accés a la formació a altres àrees
dins de la Marina Alta, com la zona interior (principalment) o zona sud.
És una demanda que des del 2000 es fa des de
CREAMA, amb l’objectiu de reduir les diferències
entre oferta i demanda de formació. Més recentment, des dels projectes experimentals s’està
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Nre de
cursos

1
1
1
10

aconseguint identiﬁcar nous perﬁls professionals
requerits pel teixit empresarial. Es fan els primers
passos per a tractar d’aconseguir adequar la formació a la comarca amb els llocs laborals que
més es necessiten.
A manera de resum, el balanç formatiu a la Marina Alta, sense ser negatiu, és prou millorable,
sobretot en l’ajust de la formació a les necessitats
reals laborals del territori. Podem aﬁrmar que els
problemes principals de l’oferta formativa són sobretot:
• Els centres que ofereixen formació no reglada
moltes vegades no basen l’oferta en les necessitats detectades en el mercat de treball, sinó en la
possibilitat i/o facilitat per a acreditar les instal·lacions i, així, poder impartir una especialitat formativa determinada.
• Inadaptació dels continguts de les especialitats
formatives a la demanda del mercat de treball i a
la singularitat del territori en qüestió.
• Falta de qualiﬁcació del professorat que imparteix els cicles de formació professional (per la
mena d’accés a la docència de la formació reglada, que exigeix nivells formatius i no titulacions i/o
experiència concreta) que reverteix en moltes famílies professionals en la baixa qualitat de la docència i afecta el nivell d’aprenentatge de l’alumnat.
• Organització de les pràctiques formatives, tant
en la formació reglada com en la no reglada (llevat
dels tallers d’ocupació), que fa que siguen massa
curtes i que estiguen al ﬁnal del període formatiu.
Haurien d’impartir-se en paral·lel a la formació teòrica, si no des del principi, després d’impartir els

conceptes bàsics per a poder-se desenvolupar, en
la línia que està pensada la formació dual.
• Necessitat que l’empresariat prenga consciència
de la seua importància en l’entramat territorial i
de la importància de la seua formació per a fer el
territori més competitiu. Compartir una visió conjunta i relativa al desenvolupament del territori
(marca territorial).
• Falta de conscienciació de l’empresariat sobre la
importància de la formació com a element essencial i que atorga valor afegit al resultat del negoci,
i que es valore laboralment.
• Necessitat d’abandonar la zona de confort per
a prendre consciència de la necessitat d’innovar,
incrementar la qualitat, la valoració dels recursos
humans (gestió del talent), de la professionalització, i de formar-se de manera permanent en lideratge i especialització en l’oﬁci.
• Poca presència de formació en tecnologies de la
informació que permeta la transformació digital
de les activitats en què es basa l’economia de la
comarca i l’impuls de noves.
Com a tancament del punt, cal ressaltar el gran
impacte que ha tingut la pandèmia de la COVID-19
al nostre territori, igual que en moltes altres comarques, ja que la gran majoria de cursos actius
en el moment de la declaració de l’estat d’alarma eren presencials, per la qual cosa van haver
de suspendre’s completament. Així i tot, en diversos casos, els mateixos formadors han sabut
adaptar-se a la situació excepcional viscuda, amb
metodologies en línia —en la mesura que ha sigut
possible i, així, no deixar de costat l’alumnat durant la interrupció de la formació presencial.
Amb això, també s’ha evidenciat la deﬁcient infraestructura tecnològica amb què sobreviu la comarca, accentuada a la zona interior del territori,
on gran part dels alumnes que hi resideixen no
ha tingut els mitjans suﬁcients per a adaptar-se
a la modalitat en línia, amb el consegüent greuge comparatiu en relació amb la resta d’alumnes
dels cursos.

Dénia, Xàbia i Calp, on se situa la mitat del teixit
productiu que opera a la comarca. En les línies
següents, analitzarem com s’estructura el teixit
empresarial del territori.
A data de la redacció del present document, les
fonts oﬁcials consultades encara no han habilitat
les dades del segon trimestre d’enguany, fet que
facilitaria la lectura de l’impacte de la COVID-19
en l’estructura productiva de la comarca. En el seu
cas, es presenten les últimes dades disponibles
(primer trimestre del 2020 i quart trimestre del
2019), així com els resultats de l’estudi efectuat per l’Observatori Marina Alta a la primeria de
maig, en què va participar un total de 336 empreses del nostre territori i en què es van arreplegar
els efectes de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19 en el teixit empresarial de la comarca.
• Empreses per sectors productius
Com ja hem esmentat en el bloc anterior, el sector productiu predominant a la Marina Alta està en
el sector serveis. Segons dades de la Generalitat
Valenciana, durant el primer trimestre del 2020
hi havia registrat en la Tresoreria de la Seguretat Social un total d’11.971 empreses del sector,
xifra que suposa el 73% del total d’empreses de
la comarca (16.290). Segueix la construcció, amb
un 19% del total d’empreses (3.083) i, ﬁnalment, el
sector industrial (713), amb un pes baix dins del
PIB, i l’agricultura (523), en clar declivi, sectors
que difereixen bastant del principal.
Si comparem els registres amb els de l’últim trimestre del 2019, ja s’observa una reducció en
el nombre total d’empreses, tot i que encara no
la real si volem analitzar els efectes de l’estat
d’alarma viscut els mesos passats; concretament,
parlem de 356 empreses menys (-2,14%), de les
quals 293 pertanyen al sector serveis (82%).
• Tipus d’empreses
El teixit empresarial de la Marina Alta, format per
16.290 empreses, és majoritàriament de tipus
familiar, i està compost per autònoms i microempreses amb una grandària mitjana d’entre un i
cinc treballadors.

2.4. Caracterització del model productiu
El model productiu de la Marina Alta està íntimament lligat al turisme i al comerç, activitats que
sustenten el PIB comarcal. Cal ressaltar que la
immensa majoria d’empreses es concentra a la
zona costanera, especialment a les poblacions de

Les cambres de comerç d’Espanya, a través de Camerdata, ofereixen el nombre d’empreses segons
la forma jurídica. Segons les dades que s’ofereixen actualment, més de la mitat de les empreses,
concretament el 57%, són autònoms, a causa de
la senzillesa de posar-les en marxa i el tipus de
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negoci predominant en el territori; a continuació,
la societat limitada, amb un 34% i, ﬁnalment, les
comunitats de béns, creades amb l’associació de
diversos autònoms, amb un pes del 4%, o entitats estrangeres, amb el 3%. La resta de societats
mercantils a la comarca són quasi inexistents o
nul·les.
• Activitats econòmiques predominants
L’activitat empresarial de la Marina Alta es concentra en el turisme i els serveis associats, com el
sector de la restauració, que se situa com el motor de l’economia. Les professions vinculades al
sector es converteixen així en el pilar del mercat
laboral de la comarca, davant de la resta dels sectors productius.
L’activitat agrària és més important a la zona intermèdia i, sobretot, a l’interior de la comarca, encara
que des de fa anys està en una situació marcada
per l’abandó de les terres per la falta de rendibilitat i de relleu generacional. No obstant això, hi
ha iniciatives innovadores a la comarca, algunes
ja consolidades i altres de creació recent, que ajuden a generar un punt d’inﬂexió en el sector que
el revitalitza i que provoca un canvi d’actitud en
un empresariat jove i format que està aconseguint
que el sector agrícola es veja com una opció de futur. Actualment, només suposa el 3,21% del total
d’empreses de la comarca.
Pel que fa al sector industrial, està molt concentrat en les poblacions de Pedreguer, Ondara, Beniarbeig, Benidoleig, Gata de Gorgos, Pego i Benissa.
Es tracta d’un sector amb poc de pes sobre el teixit empresarial comarcal, només el 4,37%.

• Balanç: impacte de la COVID-19 en el model
productiu (aproximació de dades signiﬁcatives)
La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha
tingut repercussions en el model productiu de
la comarca. Així, en l’estudi que elabora al maig
passat l’Observatori Marina Alta es constata que
el 90% de les empreses ha experimentat una reducció de vendes i d’ingressos per la paralització
econòmica. Al 5% no l’ha afectat signiﬁcativament,
i només el 3% ha vist una millora en l’activitat.
Com es pot observar en la taula anterior, la creació d’ocupació i l’impuls empresarial empaten
com els dos OE més importants segons el panel
d’experts.
Una situació que ha obligat el 70% de les empreses a fer algun canvi en l’activitat econòmica i a
adoptar les mesures sanitàries preventives, com
ara la reorganització i ﬂexibilització dels torns de
treball i horaris, la priorització de l’ús de sistemes
de comunicació digital, evitant o limitant al màxim
les reunions i la formació presencial, així com els
desplaçaments innecessaris, i prioritzant la implantació del teletreball.
No obstant això, ateses les característiques
econòmiques de la comarca, la majoria de les
empreses o els comerços no ha vist viable l’opció del teletreball, i han hagut de parar completament l’activitat o fer un ERTO parcial o total.
De les que sí que han tingut la possibilitat d’implantar-lo, ho han fet huit de cada deu empreses i la gran majoria no ha tingut cap problema
significatiu.
2.5. Xarxes i innovació

• Processos d’internacionalització
A la Marina Alta s’observa un grau baix d’internacionalització de les empreses, és a dir, empreses
que desenvolupen una part de les activitats —siga
venda dels productes, compra de subministraments, producció…— en països diferents del d’origen.
Segons Camerdata, el 96% de les empreses de la
comarca desenvolupa les activitats dins del país,
mentre que només el 4% importa o exporta productes. De les quals, 461 importen subministraments per a la seua activitat i 299 exporten els
productes. 247 empreses importen i exporten alhora, és a dir, que el 82,6% de les empreses exportadores també importa productes d’altres països.
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A la comarca de la Marina Alta hi ha un gran
nombre d’entitats, tant empresarials com socials
i institucionals, públiques i privades, que conformen xarxes territorials que ajuden a conformar
un territori cohesionat i amb un desenvolupament
intel·ligent.
• Identiﬁcació d’actors del territori i de la xarxa
d’agents territorials
El nostre territori està integrat per un conjunt
d’entitats que treballen tant a escala local com comarcal i que desenvolupen l’activitat en la seua
àrea d’especialització, això sí, tenint sempre present l’objectiu comú d’un desenvolupament coherent i vertebrador del territori.

No obstant això, no sempre es dona el caràcter
col·laborador i cohesionador a l’hora de treballar i desenvolupar projectes, inﬂuenciat en certa
manera per la falta d’infraestructures internes de
comunicació del territori, que determina que en
algunes ocasions s’opte, en primer lloc, pel desenvolupament local davant de la visió comarcal.
Amb tot, la Marina Alta compta amb un alt grau de
cohesió i col·laboració del capital social de la zona,
hi ha una xarxa d’agents socials, econòmics i institucionals bastant àmplia, que es complementa
amb l’elevat nivell d’associacionisme que presenta el conjunt de la Marina Alta. Com a exemple del
que s’ha dit, tenim:
• Les entitats comarcals com CREAMA, MACMA,
MASSMA, MAE, la xarxa d’ADL…, amb una activitat
constant amb incidència a la comarca que ajuda a
la cohesió social i territorial i a la dinamització de
la zona.
• Les entitats d’economia social, com ara les cooperatives amb beneﬁci social entre el col·lectiu
d’agricultors de l’àrea (Bodegas Xaló Cooperativa Virgen Pobre de Xaló, Cireres de la Muntanya
d’Alacant d’Alpatró, cooperativa El Progrés de Parcent o la Cooperativa Agrícola de Pego).
• Les organitzacions empresarials com CEDMA,
AEHTMA, Jovempa…, la funció de les quals abasta
tres camps: la reivindicació dels interessos dels
associats, l’assessorament comercial, legal, administratiu i la formació, cursos, jornades, etc.
S’hi han de sumar diversos projectes cohesionadors com ara el tren de la costa o el mateix pacte
territorial que ajuden a enfortir la visió comarcal
de desenvolupament territorial, així com un grau
important d’associacionisme en tots els àmbits
(empresarial, cultural i social), amb nombroses
associacions locals, supramunicipals i comarcals,
amb una labor eﬁcaç i en treball constant.
• Informació sobre pràctiques innovadores al
territori
Encara que els nivells d’inversió en innovació per
part de la majoria d’empreses de la Marina Alta
són escassos, sí que es pot observar un avanç
progressiu a l’hora de facilitar recursos per a la
innovació i l’emprenedoria, tant des de l’àmbit públic com amb iniciatives privades.
Un dels factors principals que expliquen la deﬁciència en els processos d’innovació és la mateixa

grandària del sector empresarial, format per autònoms i xicotetes empreses amb recursos limitats per a dur-los a terme.
Hi podem destacar el sector turístic i hostaler, amb
una gran rellevància en l’aplicació de processos innovadors a través dels quals han aconseguit un posicionament global còmode en l’àmbit nacional i internacional. N’és un exemple la declaració de Ciutat
Gastronòmica de la UNESCO, i el Festival DNA.
Destaquen també empreses del sector industrial
que desenvolupen diferents innovacions com ara
Rolser, Garmol, Paco Martínez, Ale-hop, Supermercados masymas, i projectes innovadors relacionats amb el producte local que, conjugant-la
amb l’activitat turística, han sabut conservar i potenciar l’activitat agrícola i vinícola (Biomoscatell,
Arròs Bombó, Mercat de la Terra, Projecte Biomassa, El Mercat de la Xarxa Agrícola, El Bancalet,
etc.).
No obstant això, no són casos abundants a la comarca i la innovació és encara latent. S’hi requereix fer esforços, amb conscienciació i formació
tant en l’àmbit empresarial i directiu com en etapes formatives primerenques amb l’objectiu de
desenvolupar un sistema productiu adaptat i conseqüent amb la demanda actual.
3. ESTRATÈGIES TERRITORIALS PER A
L’OCUPACIÓ
3.1. Descripció dels objectius estratègics
En el present i darrer apartat, analitzem els resultats obtinguts ﬁns al moment en el projecte Estratègia Marina Alta i les línies estratègiques detectades a través d’una metodologia participativa
amb agents territorials, experts en totes les àrees
representatives del teixit empresarial i social.
La metodologia utilitzada s’ha basat, principalment, en el mètode Delphi, a través del qual hi han
participat agents representatius d’àrees com ara
medi ambient, formació, ocupació, sindicats, serveis socials, empresa, cultura, agricultura, turisme,
marítim pesquera, i altres experts multisectorials.
Amb el mètode dit s’han efectuat diverses onades
de qüestionaris amb la ﬁnalitat de, en primer lloc,
prioritzar els deu objectius estratègics deﬁnits inicialment per a, posteriorment, deﬁnir línies estratègiques i fulls de ruta que permeten aconseguir
els objectius, tot això amb el prisma del consens
entre els participants. Amb això s’aconsegueix un
debat —mediat a través de la tècnica del qüesti615
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onari— que enriqueix la informació recopilada i,
sobretot, s’aconsegueix deﬁnir els passos que cal
seguir en matèria de desenvolupament territorial
i laboral de manera consensuada.
També s’han establit grups de discussió amb diversos agents de la mateixa àrea, com ara amb
agents de desenvolupament local (ADL). Tots dos
mètodes han seguit el mateix guió, encara que en
escenaris diferents, fet que ens ha permés reforçar els arguments i la informació arreplegada,
tant d’una banda com de l’altra.
Com hem esmentat, el primer pas que es va fer
va ser, amb ajuda dels agents territorials, prioritzar els objectius estratègics inicials (10), amb la
ﬁnalitat de centrar-nos el primer any del projecte
en els que identiﬁcaven com més importants. Així,
després d’establir els més importants, el treball
s’hi ha centrat per a intentar deﬁnir un full de ruta
per a cadascun. Per descomptat, això no signiﬁca que s’haja descartat la resta d’objectius, dels
quals també s’aniran deﬁnint les línies estratègiques i els fulls de ruta a mesura que avance el
projecte.
La tipologia d’accions, el nombre, l’abast, la població beneﬁciària, així com el sector al qual s’orientaran, s’establiran en la redacció del Pla estratègic. A més, es tindrà en compte la capacitat i els
resultats obtinguts en el procés participatiu establit per al cas.
Abans de passar a analitzar els resultats obtinguts, en primer lloc descriurem breument cadascun dels deu objectius estratègics que, amb
l’ajuda del Diagnòstic Territorial de la Marina Alta i,
posteriorment, amb les investigacions i publicacions de les universitats d’Alacant, València i Castelló,2 es van deﬁnir l’any passat.
OE1: Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció
laboral – CREACIÓ D’OCUPACIÓ
El primer objectiu respon a la necessitat de generar
ocupació, amb la consecució d’un mercat inclusiu i
amb oportunitats equitatives a tots els col·lectius,
i té una relació molt estreta amb el segon OE, ja
que la Marina Alta pateix històricament d’una ràtio
generació/qualitat d’ocupació bastant negativa, i
per això no es concep deﬁnir una estratègia laboral
sense que els dos ítems vagen aparellats.

2 Universitat de València, Universitat d’Alacant, Universitat de Castelló, 2019. «Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana». Programa «Avalem Territori» de la Generalitat Valenciana.
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OE2: Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra – QUALITAT DE
L’OCUPACIÓ
Aconseguir un mercat de treball que oferisca ocupació de qualitat, en què l’estabilitat i la seguretat
es convertisquen en prioritàries, així com el protagonisme i l’enriquiment de la negociació col·lectiva, és clau en el nostre territori, i més tenint en
compte l’entramat empresarial predominant a la
comarca, on la precarietat laboral és tan accentuada, sobretot en el sector turístic.
OE3: Atenció a les persones, inclusió social de collectius desfavorits – COL·LECTIUS VULNERABLES
Aconseguir un mercat de treball que oferisca ocupació de qualitat, en què l’estabilitat i la seguretat
esdevinguen prioritàries, així com el protagonisme i l’enriquiment de la negociació col·lectiva, són
claus en el nostre territori, i més tenint en compte
l’entramat empresarial predominant a la comarca, on la precarietat laboral està tan accentuada,
sobretot en el sector turístic.
OE4: Millora de les qualiﬁcacions laborals de la
població i de l’adequació del sistema de formació
local a les necessitats territorials – PROGRAMES
DE FORMACIÓ
Adequar l’oferta de formació local a les necessitats del territori, tant econòmiques com socials, i
detectar les necessitats de formació en el territori, siguen les actuals o les que sorgiran en el futur.
L’objectiu d’acostar la formació impartida i les demandes laborals de l’empresariat és una demanda que institucions com ara CREAMA treballen des
de fa dècades i que es va aconseguint, però no al
ritme adequat.
OE5: Consolidació del model productiu mitjançant
l’impuls de sectors existents i el suport a noves
activitats, especialment de més valor afegit, en el
context del desenvolupament local – IMPULS EMPRESARIAL
Enfortir la competitivitat del sector empresarial i
el desenvolupament de les activitats productives,
especialment les de més valor afegit, així com
aproﬁtar la capacitat de creació de llocs de treball en els diferents sectors del territori com ara
el turístic, el comerç local o l’agricultura, motors
econòmics i de vertebració del territori.

OE6: Principi de transversalitat de gènere, igualtat
de condicions entre homes i dones – IGUALTAT DE
GÈNERE
Actuar de manera transversal tant en els problemes d’accés a l’ocupació com en les desigualtats
que es donen en les condicions laborals relacionades amb la bretxa de gènere que hi ha en les
diferents àrees del mercat laboral.
OE7: Millora de les infraestructures, els equipaments i els serveis públics – MILLORA D’INFRAESTRUCTURES
Millorar-los per a potenciar la competitivitat del
territori, en la qualitat de vida de les persones, en
l’atractiu territorial (per a persones i empreses) i
en l’articulació dels territoris, tant la interna com
la connectivitat externa.
OE8: Estructura territorial i xarxes internes –
XARXES INTERNES
Generar acords entre els agents socioeconòmics
del territori, públics o privats, amb ﬁns que responguen a interessos comuns i convertisquen el territori en innovador, alhora que es genere compenetració entre el teixit empresarial i la vida social.
OE9: Xarxes territorials externes, col·laboracions
– XARXES EXTERNES
Atés el caràcter global que caracteritza l’entorn
econòmic, promoure la participació, en el mercat
laboral, dels actors del territori en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit internacional, totes
vinculades a l’ocupació.

comarca a través d’un procés obert. Hi van participar representants de tots els sectors econòmics
de la comarca, així com experts i diferents membres de col·lectius ciutadans i empresarials.
El disseny del treball camp es va basar en una
mostra extensible a tots els sectors socials, econòmics, empresarials, laborals, etc., que permeteren
deﬁnir un pla estratègic per a la Marina Alta obert
i integrador en què es tingueren en compte les diferents necessitats i característiques del territori.
Per això es van aplicar diferents tècniques de participació ciutadana que han permés deﬁnir accions concretes per a aplicar al territori basades en
la seua idiosincràsia, de manera que n’augmente
l’eﬁcàcia a l’hora de generar resultats, i l’eﬁciència
en l’ús dels recursos disponibles.
En la primera fase es va fer un qüestionari autoadministrat en què es va sol·licitar als participants que
analitzaren els diferents objectius estratègics predeﬁnits i els prioritzaren en funció de les necessitats del
territori en matèria laboral. A partir dels OE predeﬁnits, els participants van establir un ordre de prioritat
per a cadascun tenint en compte les característiques
sociolaborals i empresarials del territori.
El paràmetre estadístic seleccionat per a establir el rànquing entre els OE analitzats ha sigut el
paràmetre descriptiu de centralització MODA, mesura de centralització que expressa la puntuació
més repetida entre els experts, ja que és la que
més s’ajusta al resultat que es pretén obtindre.
A continuació, es presenta la taula on s’arrepleguen els OE, ordenats segons la prioritat a l’hora
d’implementar-los en el I Pla estratègic:

OE10: Transversalitat de la innovació – INNOVACIÓ
Incorporar la innovació, com a fenomen col·lectiu,
en els processos productius, per a convertir-la en
factor essencial per a la millora de la competitivitat de l’empresa. A més, com a fenomen territorial, combinar el component empresarial amb
l’entorn econòmic-social-institucional per a maximitzar-ne els recursos extraeconòmics.
3.1.1. Anàlisi i priorització d’objectius
estratègics a la Marina Alta
L’apartat inclou l’anàlisi i la classiﬁcació posterior
dels objectius estratègics (OE) per part dels agents
clau del territori que van col·laborar en processos
d’investigació i participació ciutadana de cara a
establir les prioritats en matèria d’ocupació de la
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Orde de
classiﬁcació

Objectius estratègics valorats

Objetivos Estratégicos

Capacidad Interna del territorio

OE1

Creació d’ocupació / Impuls empresarial

Creación de Empleo

Media

OE2

Innovació

Calidad del empleo

Alta

OE3

Qualitat de l’ocupació

Colectivos Vulnerables

Media

OE4

---

Impulso Empresarial

Alta

OE5

Programes de formació

Programas de formación

Media

OE6

---

Igualdad de Género

Media

OE7

Igualtat de gènere

Mejora de Infraestructuras

Baja

OE8

Xarxes internes

Redes Internas

Alta

OE9

---

Redes Externas

Media

OE10

Col·lectius vulnerables / Xarxes externes / Millora
d’Infraestructures

Innovación

Media

Taula 6. Priorització dels objectius estratègics
Font: elaboració pròpia.

Taula 7. Anàlisi de la capacitat interna d’execució dels OE
Font: elaboració pròpia.

*Cap dels OE s’ha classiﬁcat en les posicions 4, 6 i 9 de manera global

Segons les dades arreplegades en la taula 7, la
capacitat interna del territori per a incidir en els
diferents OE és mitjana, fet que indica que, encara
que no tot depenga del territori, sí que reﬂecteixen una capacitat considerable en el 60%. Tan sols
han valorat com a baixa la capacitat de la Marina Alta a l’hora de millorar les infraestructures,
aspecte comprensible tenint en compte que les
competències estan molt allunyades de l’àmbit
territorial comarcal, ja que depenen de l’àmbit autonòmic i estatal.

sobre la base de l’estadístic aplicat.

Com es pot observar en la taula, la creació d’ocupació i l’impuls empresarial empaten com els dos
OE més importants segons el panel d’experts.
La innovació és un altre element que es considera
fonamental entre els participants, i la posicionen
com el segon OE més important que cal impulsar,
mentre que la qualitat de l’ocupació se situa com
el tercer OE més prioritari.
3.1.2. Capacitat territorial d’intervenció
Una vegada identiﬁcats els OE prioritaris per a la
Marina Alta en matèria d’ocupació, es va sol·licitar
als participants que indicaren quin grau de capacitat presenta la comarca de manera interna per
a impulsar-los.
A l’hora de valorar la capacitat interna del territori
d’incidir sobre els diferents OE especiﬁcats, el panel d’experts va valorar cadascun en una escala
de Likert de tres nivells: capacitat alta, mitjana i
baixa.3 En la segona qüestió es va obtindre la classiﬁcació següent:

3 L’estadístic utilitzat per a l’anàlisi ha sigut MODA.
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Es destaca l’alta capacitat de la Marina Alta per a
impulsar accions vinculades a la qualitat de l’ocupació, l’impuls empresarial i la materialització de
programes de formació adaptats a les necessitats
del territori, i en l’establiment de xarxes internes.
Cas en el qual no hi ha dubte que el pes recau en
una proporció elevada sobre els agents territorials comarcals a l’hora d’establir relacions entre si.
En últim lloc, s’observa que l’impuls empresarial, a més de considerar-se l’OE principal sobre el
qual actuar juntament amb la creació i qualitat
de l’ocupació i la innovació, és l’aspecte sobre el
qual més capacitat d’intervindre té el territori, i es
converteix, per tant, en l’OE prioritari si creuem
els resultats de la qüestió 1 i la 2. A més, a partir
d’encreuar-loss, la qualitat de l’ocupació adquireix
un paper encara més important en la deﬁnició del
pla, i per això passa a establir-se com un altre
objectiu prioritari que cal tindre en compte en el
desenvolupament del Pla estratègic.
Respecte de la capacitat d’intervindre sobre la
creació d’ocupació i la innovació, encara que no és
tan elevada, sí que és considerable i s’ha deﬁnit
com a mitjana.

A partir dels comentaris expressats pels participants en l’enquesta, s’observa que la majoria
coincideix en la transversalitat dels OE, i cal treballar-los tots de manera integral al llarg del pla.
Com a conclusions principals respecte de la priorització dels objectius estratègics, es pot aﬁrmar que:
• El I Pla estratègic d’ocupació i desenvolupament
de la Marina Alta ha de tindre com a objectiu
principal l’IMPULS EMPRESARIAL i la CREACIÓ
I LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ, ja que, a més de
ser els més importants, són els aspectes sobre
els quals el nostre territori tindria més capacitat
d’inﬂuència.
• La resta d’OE ha d’estar inclosa de manera transversal al llarg del pla, i no s’ha de deixar de costat.
• S’han de treballar de manera transversal tots els
OE, prioritzant i organitzant les accions incloses
de manera que es treballen tots, ja que l’impuls
empresarial, encara que s’ha valorat com el més
important, no pot dur-se a terme sense tindre en
compte la resta de dimensions, sense les quals el
pla no faria efecte per ser dimensions entrellaçades i dependents.

A continuació es presenten els resultats obtinguts
classiﬁcats en tres blocs corresponents als quatre
OE sobre els quals se centrarà el pla, i s’agrupen
en cada un les propostes que més esmenten els
participants per considerar-se les més eﬁcaces
per a aconseguir l’èxit en cadascuna de les dimensions clau: creació i qualitat de l’ocupació, impuls
empresarial i innovació.
A causa del nivell de personalització que es pretén
aconseguir en l’estratègia de la comarca, durant
la fase de deﬁnició d’accions concretes que cal
executar en el territori emmarcades en cadascun
dels OE i les línies estratègiques, s’ha diferenciat
el tipus d’accions que es consideren més efectives per a cadascun dels sectors econòmics amb
representació en el territori. Així, el tipus d’accions
recomanades dins d’una línia estratègica variarà
d’un sector econòmic a un altre en funció de l’opinió dels experts participants en el panel.
A partir de les línies estratègiques prioritzades es
deﬁneixen les accions concretes que s’executaran
per a aconseguir els objectius proposats de cara a
impulsar el mercat de treball de la comarca.
3.2.1.1. Línies estratègiques per a la creació i la
qualitat de l’ocupació

3.2. Línies estratègiques deﬁnides
S’hi arrepleguen les línies estratègiques considerades prioritàries per a implementar en el Pla
estratègic de la Marina Alta en matèria d’ocupació. Des de «PACTE’MA» (Pacte per l’ocupació de
la Marina Alta) s’ha optat, igual que en el cas dels
OE, per sotmetre les diferents línies estratègiques
i propostes de solucions predeﬁnides a anàlisi i
debat per part del panel d’experts.

A continuació, es presenta el gràﬁc on s’arrepleguen les línies estratègiques i solucions segons la
prioritat que manifesten els participants quant a
creació i qualitat de l’ocupació:

3.2.1. Priorització de línies estratègiques per a
la Marina Alta
A partir dels OE seleccionats durant la primera
fase, en què es va prioritzar la CREACIÓ I LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ, L’IMPULS EMPRESARIAL
I LA INNOVACIÓ com a objectius estratègics que
havien de guiar el Pla estratègic de la Marina Alta,
fase en què els participants han arribat a un nivell
superior de detall establint les LÍNIES ESTRATÈGIQUES I LA PROPOSTA DE SOLUCIONS dins de cadascun dels OE per a impulsar el sector empresarial i millorar la situació del mercat de treball de
la Marina Alta.4
4 L’estadístic seleccionat per a establir el rànquing entre les línies
estratègiques ha sigut, una vegada més, el paràmetre descriptiu de
centralització

Figura 7. Línies estratègiques proposades per a la creació i
la qualitat de l’ocupació
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la segona
enquesta Delphi (maig del 2020).

Sobre la base dels resultats visibles en el gràﬁc, la
FORMACIÓ s’erigeix com la clau a l’hora de crear
ocupació i millorar-ne la qualitat. Entre els arguments que expressen els participants que creuen
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necessari establir plans formatius per a crear i
millorar la qualitat de l’ocupació, destaca la necessitat d’adequar l’oferta formativa disponible a
la Marina Alta a les necessitats de les empreses
situades a la comarca. Això afavoriria que les persones puguen ocupar-se en els sectors i els llocs
laborals de difícil cobertura i ﬁns i tot a l’hora de
crear un caldo de cultiu que permeta impulsar
nous ﬁlons d’ocupació i implantar noves activitats
amb un perﬁl formatiu innovador per al territori,
etc.
Una altra de les mesures clau per a crear ocupació de qualitat és establir mecanismes de control
i reversió de l’economia submergida. Entre els comentaris manifestats referents al cas, els participants mantenen l’excessiva quantitat d’economia
submergida que hi ha en el sector serveis, que és
el predominant a la Marina Alta, fet que es tradueix en xifres elevades d’ocupació sense contracte
en què tampoc es valora ni es reconeix la formació de les persones ocupades.
Quant al control i la inspecció de l’economia submergida, la capacitat de les corporacions locals i
entitats comarcals és limitada, per la qual cosa la
proposta dels experts és la formació i sensibilització de l’empresariat respecte dels beneﬁcis socials i econòmics que suposa l’ocupació reglada i
els inconvenients de l’economia submergida per a
les empreses i la societat en general a curt i llarg
termini.
En segon lloc, hi ha el segon bloc de propostes
d’intervenció en l’àmbit de la creació d’ocupació
de qualitat. Entre les iniciatives proposades manifesten la utilitat de crear mecanismes d’accés
a informació i creació de xarxes de col·laboració empresarial que s’estabilitzen com a eina de
presa de decisions en matèria d’ocupació. Els experts i expertes també consideren rellevant crear
serveis de suport juvenil que afavorisquen el retorn juvenil, l’atracció del talent i l’emprenedoria
empresarial.
D’altra banda, també s’esmenta la necessitat d’un
canvi en la política laboral adaptada a les demandes i necessitats manifestades per part d’empreses, associacions empresarials del territori i sindicats; establir convenis entre entitats comarcals
dedicades a la inserció laboral i les empreses per
a maximitzar la utilitat de les accions impulsades
per les primeres; i el disseny d’estratègies per
sectors econòmics i activitats perquè siguen més
especíﬁques i, per tant, més efectives.
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ACCIONS PROPOSADES DINS DE LES LÍNIES
ESTRATÈGIQUES PER A LA CREACIÓ I LA
QUALITAT DE L’OCUPACIÓ
S’hi arrepleguen les accions prioritàries que s’inclouran en el full de ruta que es dissenyarà per al
Pla estratègic en matèria d’ocupació de la Marina
Alta.
Per a l’objectiu de creació i qualitat de l’ocupació,
s’han prioritzat les accions següents. Es presenten emmarcades en les línies estratègiques a què
fan referència i que s’han seleccionat com a prioritàries per a desenvolupar les fases inicials de
l’estratègia del territori:
• Línia estratègica FORMACIÓ:
Les accions emmarcades en la línia estratègica
per a la creació i qualitat de l’ocupació són les següents:
- Tallers de sensibilització: avantatges de crear
ocupació de qualitat
- Jornades formatives sobre mesures i accions dirigides a l’empresariat sobre mesures que asseguren l’ocupació de qualitat
- Bones pràctiques d’altres territoris per a revertir
l’economia submergida
- Campanya de sensibilització dels inconvenients
de l’economia submergida en l’àmbit local/individual
- Cursos de formació ocupacional relacionats amb
els diferents sectors econòmics
- Formació en competències transversals (ús de
TIC, idiomes, aptituds...)
- Formació per a la venda en línia
- Pràctiques professionals (FP dual, pràctiques
curriculars...)
- Informació i difusió sobre bones pràctiques d’altres territoris
A continuació, s’adjunten gràﬁcs on es poden observar les accions principals que cal aplicar en
cadascun dels sectors productius i les diferents
àrees del territori:

Figura 8. Accions dins de la línia de formació-creació d’ocupació per al sector agricultura
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 9. Accions dins de la línia de formació-creació d’ocupació per al sector indústria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 10. Accions dins de la línia de formació-creació d’ocupació per al sector turístic
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 11. Accions dins de la línia de formació-creació d’ocupació per al sector hostaleria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
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Figura 12. Accions dins de la línia de formació-creació d’ocupació per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 13. Accions dins de la línia de formació-creació d’ocupació per al sector marítim pesquer
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

MarítimPesquer

Comerç Local

Hostaleria

Turisme

Indústria

Sectors / Activitats productives

Agricultura

El resum de les accions més valorades pels
agents-experts territorials en l’àrea de formació-creació d’ocupació quedaria reﬂectit en la
taula següent:
Formació sobre recursos disponibles d’impuls empresarial (econòmics, formatius…)
Difusió sobre bones pràctiques d’altres territoris entre el teixit empresarial

·

Difusió sobre oportunitats comercials/empresarials a la Marina Alta

·
·

·

Tallers d’orientació i promoció

·

Cursos de formació empresarial
Cursos de formación ocupacional

·
·

Taula 8. Resum d’accions dins de la línia de formació-creació d’ocupació per sector
Font: elaboració pròpia.
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Figura 14. Accions dins de la línia de formació-qualitat d’ocupació per al sector agricultura
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 15. Accions dins de la línia de formació-qualitat d’ocupació per al sector industrial
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 16. Accions dins de la línia de formació-qualitat d’ocupació per al sector turístic
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 17. Accions dins de la línia de formació-qualitat d’ocupació per al sector hostaleria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
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Figura 18. Accions dins de la línia de formació-qualitat d’ocupació per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 19. Accions dins de la línia de formació-qualitat d’ocupació per al sector marítim pesquer
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

·

·

Bones pràctiques d’altres territoris

·

·

·

MarítimPesquer

·

Comerç
Local

Turisme

Campanya de sensibilització dels inconvenients de l’economia submergida en l’àmbit
local/individual

Hostaleria

Indústria

Sectors / Activitats productives

Agricultura

El resum de les accions més valorades pels
agents-experts territorials en l’àrea de formació-qualitat d’ocupació queda reﬂectit en la taula
que hi ha tot seguit.

Impuls i promoció de plans d’igualtat de gènere

Jornades formatives sobre mesures i accions dirigides a l’empresariat sobre mesures
que asseguren l’ocupació de qualitat
Tallers de sensibilització: avantatges de crear ocupació de qualitat

Taula 9. Resum d’accions dins de la línia de formació- qualitat d’ocupació per sector
Font: elaboració pròpia.

Com s’ha esmentat anteriorment, les accions es
dissenyaran i es distribuiran d’acord amb els resultats del procés participatiu quant a nombre i
sector econòmic.
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·

·

·

·

·

·

·

·

• Línia estratègica ATRACCIÓ DEL TALENT:

• Llançadora de projectes empresarials

Les accions emmarcades en la línia estratègica
d’atracció del talent seleccionades per a implementar en l’Estratègia Marina Alta en matèria de
creació d’ocupació són les següents:

• Meses de treball conjuntes per a intercanviar
idees
• Economies alternatives (energia solar, transport
sostenible, reciclatge...)

• Creació d’espais de cotreball
• Meses de treball multisectorials per a establir
acords i convenis de col·laboració

A continuació, s’adjunten gràﬁcs on es poden observar les accions principals que cal aplicar en
cadascun dels sectors productius i les diferents
àrees del territori:

• Tallers de bones pràctiques

Figura 20. Accions dins de la línia d’atracció del talent-creació d’ocupació per al sector agricultura
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 21. Accions dins de la línia d’atracció del talent-creació d’ocupació per al sector industrial
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 22. Accions dins de la línia d’atracció del talent-creació d’ocupació per al sector turístic
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
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Figura 23. Accions dins de la línia d’atracció del talent-creació d’ocupació per al sector hostaleria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 24. Accions dins de la línia d’atracció del talent-creació d’ocupació per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 25. Accions dins de la línia d’atracció del talent-creació d’ocupació per al sector marítim pesquer
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Foment d’economies alternatives (energia solar, transport sostenible, reciclatge…)

MarítimPesquer

Comerç
Local

·

·
·

·

Creació d’espais de cotreball

Taula 10. Resum d’accions dins de la línia d’atracció del talent-creació d’ocupació per sector.
Font: elaboració pròpia.

626

·
·

·

Tallers de bones pràctiques
Meses de treball multisectorials per a establir acords i convenis de col·laboració

Hostaleria

·

Meses de treball conjuntes per a intercanviar idees
Llançadora de projectes empresarials

Turisme

Indústria

El resum de les accions més valorades pels
agents-experts territorials en l’àrea d’atracció
del talent-creació d’ocupació queda reﬂectit en la
taula següent:

Agricultura

Sectors / Activitats productives

·

·
·

3.2.1.2. Línies estratègiques per a l’impuls
empresarial
Pel que fa a la importància que els experts han
donat al foment de l’impuls empresarial, quant a
les iniciatives i solucions que han proposat destaca principalment la necessitat de diversiﬁcar
i fomentar el sector comercial perquè s’adapte
a la innovació i a les noves condicions del mercat (venda en línia, etc.). També es manifesta una
aposta clara per programes d’economia circular
que incentiven el consum de proximitat creant
noves oportunitats empresarials i laborals per
arrossegar d’uns sectors a uns altres, a partir de
l’aproﬁtament dels recursos de la comarca.
A més, també es considera important diversiﬁcar
l’oferta turística, àmbit sobre el qual ja es treballa per a oferir una oferta més àmplia i desestacionalitzada. Que siga capaç de generar ocupació
tot l’any atraient, per exemple, altres perﬁls turístics a més del visitant actual, i que aproﬁte els
recursos disponibles en tot el territori comarcal
per a oferir un producte que el vertebre.

Un altre dels aspectes destacats en què, segons
els participants, s’ha de treballar pel que fa a
l’impuls empresarial és el foment de l’agricultura comercial sostenible, i fer-la funcionar, a més,
com un recurs de revaloració del sector turístic
gastronòmic –altament potenciat des de la Marina Alta.
Una altra de les propostes és organitzar campanyes de sensibilització dirigides a la ciutadania
perquè adquirisca producte local. Com es pot
observar entre les propostes prioritzades pels
participants, promoure les iniciatives d’economia
circular i la innovació en els sectors tradicionals
són les estratègies d’impuls empresarial més
eﬁcaces segons el panel d’experts.
En el gràﬁc següent es poden apreciar les principals línies estratègiques que, segons els experts,
s’han de seguir a la Marina Alta de cara a impulsar el sector empresarial:

Figura 27. Línies estratègiques proposades per a l’impuls empresarial
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la segona enquesta Delphi (maig del 2020).

ACCIONS PROPOSADES DINS DE LES
LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER A L’IMPULS
EMPRESARIAL

com a prioritàries per a desenvolupar les fases
inicials de l’estratègia del territori:
• Línia estratègica de FORMACIÓ:

S’hi arrepleguen les accions prioritàries que s’inclouran en el full de ruta que es dissenyarà per a
fomentar l’IMPULS EMPRESARIAL.
Es presenten emmarcades dins les línies estratègiques a què fan referència i que s’han seleccionat

Les accions emmarcades en la línia estratègica de
FORMACIÓ seleccionades per a implementar en
matèria d’impuls empresarial són les següents:
- Cursos de formació empresarial
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- Tallers d’orientació i promoció
- Difusió sobre oportunitats comercials/empresarials a la Marina Alta
- Difusió de bones pràctiques d’altres territoris entre el teixit empresarial local

- Formació sobre recursos disponibles d’impuls
empresarial (econòmics, formatius...)
A continuació, s’adjunten gràﬁcs on es poden observar les accions principals que cal aplicar en cadascun dels sectors productius i les diferents àrees del territori segons les valoracions dels agents
consultats:

Figura 28. Accions dins de la línia de formació-impuls empresarial per al sector agricultura
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 29. Accions dins de la línia de formació-impuls empresarial per al sector industrial
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 30. Accions dins de la línia de formació-impuls empresarial per al sector turístic
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 31. Accions dins de la línia de formació-impuls empresarial per al sector hostaleria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
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Figura 32. Accions dins de la línia de formació-impuls empresarial per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 33. Accions dins de la línia de formació-impuls empresarial per al sector marítim pesquer
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Formació sobre recursos disponibles d’impuls empresarial (econòmics, formatius…)
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·

·

·

·
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·

Taula 11. Resum d’accions dins de la línia de formació-impuls empresarial per sector
Font: elaboració pròpia.

El resum de les accions més valorades pels
agents-experts territorials en l’àrea de formació-impuls empresarial queda reﬂectit en la taula
següent:
• Línia estratègica d’ATRACCIÓ DEL TALENT:
Les accions emmarcades en la línia estratègica
d’atracció del talent seleccionades per a implementar
en matèria d’impuls empresarial són les següents:
- Creació d’espais de cotreball sectorials
- Meses de treball multisectorials per a establir
acords i convenis de col·laboració

- Tallers de bones pràctiques
- Llançadora de projectes empresarials
- Tallers creatius a l’interior i a la costa per a vertebrar territori
- Campanyes de promoció per al retorn i l’atracció
del talent juvenil
A continuació, s’adjunten gràﬁcs on es poden observar les accions principals que cal aplicar en
cadascun dels sectors productius i les diferents
àrees del territori:
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Figura 34. Accions dins de la línia d’atracció del talent-impuls empresarial per al sector agricultura
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 35. Accions dins de la línia d’atracció del talent-impuls empresarial per al sector industrial
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 36. Accions dins de la línia d’atracció del talent-impuls empresarial per al sector turístic
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 37. Accions dins de la línia d’atracció del talent-impuls empresarial per al sector hostaleria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
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Figura 38. Accions dins de la línia d’atracció del talent-impuls empresarial per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 39. Accions dins de la línia d’atracció del talent-impuls empresarial per al sector marítim pesquer
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

El resum de les accions més valorades en l’àrea
d’atracció del talent-impuls empresarial queda
reﬂectit en la taula següent:
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Taula 12. Resum d’accions dins de la línia d’atracció del talent-impuls empresarial per sector
Font: elaboració pròpia.

• Línia estratègica ECONOMIA CIRCULAR:
Els sectors actuals han d’adaptar-se i repensar
les cadenes de producció, per a impulsar projectes d’economia circular entre els agents de
la zona, a través d’una cohesió territorial amb la
complementarietat dels recursos que hi ha en les
diferents zones de la comarca, mitjançant l’agrupació d’empreses i institucions, per a aconseguir
un objectiu comú, un alt índex de beneﬁci i la diversiﬁcació d’activitats, actualment concentrades
en el turisme i la gastronomia, que reforcen el
model econòmic actual de la Marina Alta i ajuden
a pal·liar els efectes de la crisi sanitària actual.

Per a recuperar el sector agrícola, pesquer i industrial, reforçar el sector nàutic, generar nous
productes, incentivar el comerç i el turisme interior, fan falta màquines adequades, infraestructures, formació, assessorament, incorporació de
noves tecnologies, i per això cal cooperació, amb
altres pimes i organitzacions, a través de clústers,
i construir una visió de conjunt.
Les accions emmarcades en la línia estratègica
d’economia circular per a implementar en matèria d’impuls empresarial són les següents:
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- Creació de xarxes internes
- Meses de treball multisectorials per a establir
acords i convenis de col·laboració
- Tallers de bones pràctiques d’economia circular
- Llançadora de projectes empresarials basats en
l’economia circular

- Foment d’economies alternatives que es retroalimenten i afavorisquen el desenvolupament d’altres sectors (p. e., energia solar, reciclatge, compostatge…)
A continuació, s’adjunten gràﬁcs on es poden observar les accions principals que cal aplicar en
cadascun dels sectors productius i les diferents
àrees del territori segons les valoracions dels experts en la deﬁnició de l’estratègia:

- Meses de treball d’impuls d’iniciatives d’economia circular que vertebren el territori

Figura 40. Accions dins de la línia d’economia circular-impuls empresarial per al sector agricultura
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 41. Accions dins de la línia d’economia circular-impuls empresarial per al sector industrial
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 42. Accions dins de la línia d’economia circular-impuls empresarial per al sector turístic
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
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Figura 43. Accions dins de la línia d’economia circular-impuls empresarial per al sector hostaleria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 44. Accions dins de la línia d’economia circular-impuls empresarial per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 45. Accions dins de la línia d’economia circular-impuls empresarial per al sector marítim pesquer
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Hostaleria

Comerç
Local

·

·

·

MarítimPesquer

Turisme

Economies alternatives (energia solar, reciclatge, compostatge…)

Indústria

Sectors / Activitats productives

Agricultura

El resum de les accions més valorades pels
agents-experts territorials en l’àrea d’economia
circular-impuls empresarial queda reﬂectit en la
taula següent:

·

Meses de treball d’impuls d’iniciatives d’economia circular que vertebren el territori
Llançadora de projectes empresarials basats en l’economia circular

·

Tallers de bones pràctiques d’economia circular

·

Meses de treball multisectorials per a establir acords i convenis de col·laboració

·

Creació de xarxes internes

·

·
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Taula 13. Resum d’accions dins de la línia d’economia circular-impuls empresarial per sector
Font: elaboració pròpia.

633

ACORD COMARCAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA MARINA ALTA

3.2.1.3. Línies estratègiques per al foment de la
innovació
La innovació és una dimensió transversal, que es
pot implementar en totes les esferes empresarials i laborals que es vulguen impulsar per a millorar l’ocupació a la Marina Alta. La importància
que té s’ha evidenciat de manera transversal en
la majoria de propostes que prioritzen els experts
en l’estudi i l’anàlisi de les diferents línies de solucions.
Quan es va preguntar als experts sobre les línies
estratègiques i les solucions proposades en l’àrea,
la formació va tornar a posicionar-se com la línia
principal de treball/intervenció per a aconseguir
un nivell alt d’innovació en el territori que permeta impulsar les empreses i millorar l’ocupació tant en quantitat com en qualitat. Aﬁrmacions
com «suport als joves com a futurs emprenedors
d’empreses i activitats innovadores o com a futurs empleats de sectors tradicionals adaptats
als nous temps» són els arguments més repetits
entre els entrevistats per a deﬁnir les propostes
d’intervenció que s’han d’incloure en el pla es-

tratègic en matèria d’ocupació, per la qual cosa
la FORMACIÓ I LA INNOVACIÓ es converteixen en
els EIXOS TRANSVERSALS que han de guiar-ne la
deﬁnició.
Es destaca la importància d’analitzar i dissenyar
un pla d’innovació per al sector hostaler, al qual,
tal com mantenen els participants, se li planteja un gran repte per a sobreviure després de les
conseqüències i el nou paradigma que ha emergit
després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Destaca també l’impuls d’accions de sensibilització dirigides al sector empresarial. Tal com exposen, s’han d’aplicar accions concretes i particulars, per a cadascun dels sectors econòmics, que
promoguen la visió innovadora en activitats tradicionals i permetre, al mateix temps, que s’adapten
a la idiosincràsia actual i que no es queden arrere.
La taula següent mostra les freqüències recollides a través del qüestionari i la importància de les
possibles línies i solucions proposades sobre la
base de la freqüència obtinguda com a resultat de

Figura 46. Línies estratègiques proposades en matèria d’innovació
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la segona enquesta Delphi (maig del 2020).

la consulta:

- Bones pràctiques d’altres territoris

ACCIONS PROPOSADES DINS DE LES LÍNIES
ESTRATÈGIQUES D’INNOVACIÓ

- Orientació i assessorament sobre ajudes a la innovació

Les accions emmarcades en l’objectiu estratègic
d’INNOVACIÓ que valoren els participants en el
panel per a implementar en el Pla estratègic són:

- Campanyes de sensibilització i orientació de sectors tradicionals per a ampliar-ne la visió innovadora

- Formació en noves tecnologies

- Llançadora de projectes innovadors

- Formació en innovació empresarial

A continuació, s’adjunten gràﬁcs on es poden observar les accions principals que cal aplicar en cadascun dels sectors productius segons les valoracions dels experts en la deﬁnició de l’estratègia:

- Difusió de projectes empresarials innovadors a
la Marina Alta
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Figura 47. Accions dins de la línia d’innovació per al sector agricultura
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 48. Accions dins de la línia d’innovació per al sector industrial

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
Figura 49. Accions dins de la línia d’innovació per al sector turístic
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 50. Accions dins de la línia d’innovació per al sector hostaleria
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).
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Figura 51. Accions dins de la línia d’innovació per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Figura 52. Accions dins de la línia d’innovació per al sector comerç local
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de la tercera enquesta Delphi (juny del 2020).

Hostaleria

Comerç
Local

MarítimPesquer

Turisme

Agricultura

Indústria

Sectors / Activitats productives

El resum de les accions més valorades pels
agents-experts territorials en l’àrea d’innovació
queda reﬂectit en la taula següent:

·

·

·

·

·

Llançadora de projectes innovadors
Campanyes de sensibilització i orientació de sectors tradicionals per a ampliar-ne la
visió innovadora

·

Orientació i assessorament sobre ajudes a la innovació

·

Bones pràctiques d’altres territoris

·

Difusió projectes empresarials innovadors a la Marina Alta

·

Formació en innovació empresarial
Formació en noves tecnologies

Taula 14. Resum d’accions dins de la línia d’innovació per
sector
Font: elaboració pròpia.

3.3. Conclusions generals
Com a tancament del present document, es reﬂecteix un resum ﬁnal del treball executat en els primers mesos en la deﬁnició del primer Pla estratègic
d’ocupació i desenvolupament de la Marina Alta.
Cal dir que es tracta d’un projecte que continua en
marxa, i del qual es presenta un avanç dels resul636

·

·
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
·

·

·

tats més signiﬁcatius amb el treball dut a terme
ﬁns ara. Estem en l’última fase de la deﬁnició detallada del full o els fulls de ruta que determinaran el camí que cal seguir en els pròxims mesos
en matèria laboral i de desenvolupament territorial de la nostra comarca.
Per tant, creiem convenient esperar i no aventurar-nos ara mateix a plantejar indicadors d’avaluació i seguiment. S’establiran una vegada seleccionades i deﬁnides les accions concretes que
s’inclouran en el Pla estratègic, i sorgiran de les
accions predeﬁnides durant l’estudi que encara es

du a terme i que, tot i que està en les últimes fases, encara no ha ﬁnalitzat.
Els indicadors utilitzats per a mesurar les accions
seran quantitatius i qualitatius, i experts en les diferents àrees socioeconòmiques de la Marina Alta
sotmetran els resultats intermedis a avaluació i a
debat, i també els valoraran les persones beneﬁciàries.
Això permetrà que el pla contínuament s’adapte a
les diferents situacions que puguen esdevindre’s
de manera que es convertisca en una eina eﬁcaç
per al territori i assegure un ús eﬁcient dels recursos econòmics, materials i humans destinats
a implementar-lo.
Com a conclusions principals extretes del procés
de selecció i priorització de les línies estratègiques que s’ajusten a la realitat de la Marina Alta,
es pot aﬁrmar que:
• La FORMACIÓ és la clau per a implementar i superar les limitacions que afecten negativament
el mercat de treball de la Marina Alta en tots els
àmbits.
- Ha de dirigir-se tant a formar professionals
qualiﬁcats que permeten millorar els productes i serveis existents a la Marina Alta com a
formar el teixit empresarial de cara a valorar
la formació, reconéixer-ne el valor afegit i assumir el cost que suposa.

afavorisquen la innovació empresarial i laboral en
els sectors econòmics tradicionals de la Marina
Alta, i que faciliten l’emergència d’activitats innovadores.
No volem perdre l’oportunitat de destacar la importància que LABORA i la Generalitat Valenciana, junt amb la Universitat d’Alacant, en la labor
d’assessorament i revisió de la present publicació, aposten per projectes en què es valoren les
particularitats de cada territori i es té l’oportunitat
d’adaptar-ne el disseny i l’execució a les necessitats particulars. A més, cal tindre en compte la
transversalitat del projecte, ja que abasta i afecta
la totalitat de sectors i de branques productives
presents a la comarca.
Es tracta d’un projecte amb resultats a mitjà i llarg
termini, per la qual cosa la continuïtat en el temps
i la disponibilitat de recursos per a desenvolupar
el pla resulten vitals. Cal valorar el fet que és un
pla dinàmic i viu, i que anirà variant depenent dels
resultats que s’obtinguen en les successives fases.
Per tant, parlem d’un projecte en evolució constant que requerirà un seguiment i avaluacions a
mesura que avancen les accions i/o els fulls de
ruta implementats. Això suposarà deﬁnir una ordenació temporal i un cronograma per a aconseguir les ﬁtes deﬁnides, així com la participació
dels agents territorials abans (deﬁnició), durant
(execució) i després (avaluació) de les accions desenvolupades.

- És la clau per a innovar en sectors tradicionals que necessiten impuls i noves idees per
a adaptar-se a la competència externa i als
canvis sobtats que hi puga haver en el sector
i/o en la societat i que els afecte directament.
• Promoure l’economia circular suposa un gran
avantatge per a un territori on hi ha multitud de
recursos materials, humans i paisatgístics que no
estan aproﬁtats, i on conviuen sectors amb una
alta capacitat de complementar-se com ara el TURISME, l’AGRICULTURA i el MARÍTIM PESQUER.
• Potenciar l’aproﬁtament de les oportunitats que
ofereix el sector TURÍSTIC com a motor d’altres
sectors econòmics del territori promovent l’ECONOMIA CIRCULAR.
• S’ha d’apostar per l’atracció del talent creant
infraestructures de suport i d’orientació a joves,
construint una base estructural a partir de la qual
puguen anar sorgint projectes i idees noves que
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ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ A LES
ÀREES FUNCIONALS D’ALCOI I LA VALL D’ALBAIDA
Cecilia García Casasempere, Javier García Córdoba.

1. INTRODUCCIÓ
Què és el pacte?
L’Acord territorial per a l’ocupació i el desenvolupament local Alcoi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO), es va
proposar per a abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera
coordinada i planiﬁcada, amb el compromís d’utilitzar els recursos existents d’una manera eﬁcient
i evitar la duplicació d’esforços.
ACTAIO pretén així impulsar la innovació territorial
per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de més qualiﬁcació i promovent la diversiﬁcació de l’economia de la regió.
Com es va crear?
L’Acord territorial per a l’ocupació i el desenvolupament local Alcoi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO) es constitueixen el 2016. L’integren els municipis d’Alcoi,
Ibi i Ontinyent, i es tracta, per tant, d’un dels pocs
acords territorials que transcendeixen l’àmbit comarcal i provincial. A més, el componen també
sindicats i associacions empresarials del territori.
Qui el forma?
• Administracions públiques: Ajuntament d’Alcoi,
Ajuntament d’Ibi i Ajuntament d’Ontinyent.
• Organitzacions sindicals: CCOO PV i UGT PV.
• Organitzacions empresarials: Federació Empresarial de l’Alcoià-Comtat (FEDAC), Associació

d’Empresaris de la Foia de Castalla (IBIAE) i la
Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL).
Línies de treball
1. Fomentar la promoció de l’esperit empresarial i l’aprenentatge, incloent-hi l’economia social, atraient els col·lectius que tradicionalment no
participen en l’activitat empresarial o que pateixen
especials diﬁcultats per a integrar-se en el mercat
laboral. Reforçar el nivell de competències i habilitats dels treballadors i empresaris entenent la
formació contínua en el sentit de la formació per a
l’ocupació. Potenciar la creació d’ocupació estable
basada en innovació, qualitat, noves tecnologies,
R+D i ús de les TIC a ﬁ d’incrementar la competitivitat de les empreses i l’economia.
2. Promoure el desenvolupament de mesures
actives i preventives del mercat laboral i millorar
la cohesió social de les persones menys afavorides incrementant l’ocupació estable, l’ocupabilitat
de les persones i la seua integració social, actuant
principalment sobre els col·lectius vulnerables i
afavorint la conciliació de la vida laboral i personal facilitant l’atenció a menors, majors i persones
dependents.
3. Impulsar la participació en l’educació i en la
formació permanent en coordinació amb la comunitat educativa i contribuir amb l’objectiu de
l’Agenda de Lisboa: reduir la taxa d’abandó escolar. Potenciar les relacions entre les empreses i
les institucions formatives perquè els continguts
que s’imparteixen en el sistema educatiu s’ade641
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qüen a les demandes del mercat de treball.
4. Compartir entre els signants de l’acord metodologies d’intervenció, experiències i recursos
per a la creació d’ocupació adaptada i creació
d’empreses, així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball.
5. La promoció de la cooperació transnacional i
interregional, per a la qual cosa es veu amb èmfasi, a més de l’intercanvi d’experiències i de bones
pràctiques, la creació de xarxes i l’intercanvi de
formadors i alumnat entre institucions i projectes.
6. Afrontar els problemes derivats de la internacionalització de l’economia i de l’ampliació europea; l’enfortiment de la competitivitat de l’àmbit
de l’acord a través del capital físic i tecnològic, la
diversiﬁcació de l’activitat productiva, el desenvolupament sostenible i la inversió en capital humà
per a facilitar l’accés a l’ocupació i millorar la qualitat dels diferents llocs de treball.
7. Promocionar en les tres comarques els diferents programes, les línies d’acció i ajuda de la
Generalitat Valenciana, del Govern d’Espanya i
de la Unió Europea per a la creació d’ocupació,
adaptació d’empreses, treballadors i treballadores, la innovació, etc.
Introducció a les estratègies
Les estratègies territorials sorgeixen com a necessitat de crear un marc de referència i servir
com un instrument per al desenvolupament territorial que, partint d’una visió global, siga capaç
d’impulsar les activitats dels sectors productius
per a aconseguir el creixement econòmic i el benestar social.
La seua elaboració està justiﬁcada en la mesura
que les estratègies són necessàries per a indicar
pautes d’actuació dirigides a tots els actors involucrats. La seua perspectiva global els atorga la
qualitat de ser transversals i un dels pilars sobre
els quals se sustenten és el foment de l’ocupació
en el territori.
Les estratègies territorials tenen com a ﬁnalitat
gestionar de manera integral el territori a través
d’una visió global i completa, tenint en consideració la diversitat de cada sistema territorial i els
seus recursos naturals i humans, fomentant polítiques de protecció, regulació i gestió, i implicant
i connectant el major nombre possible d’agents
socials i institucionals per a aconseguir els seus
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objectius especíﬁcs, tot això a través de processos
participatius.
Els objectius principals de les estratègies territorials són:
• Diagnosticar les necessitats d’un territori i les
seues potencialitats.
• Connectar les potencialitats dels sectors productius de les àrees funcionals implicades.
• Generar sinergies entre els agents territorials
involucrats.
• Implicar la ciutadania, el sector privat i l’ens públic local en la reﬂexió del model territorial.
• Valorar i difondre el concepte d’innovació territorial.
• Identiﬁcar les oportunitats del territori per a fomentar l’ocupació i el desenvolupament local.
• Promoure la generació i la difusió de la innovació.
• Fomentar la participació proactiva i involucrar la
ciutadania en l’elaboració del model territorial.
• Cohesionar totes les propostes recopilades al
llarg de les accions participatives que s’han dut a
terme en un document ﬁnal.
2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL
Informació geogràﬁca
El territori que abasta l’Acord territorial per a
l’ocupació i el desenvolupament local Alcoi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO) està compost per dos àrees funcionals: àrea funcional d’Alcoi i àrea funcional de
la Vall d’Albaida.
L’àrea funcional d’Alcoi és un territori pioner
dels processos d’industrialització a Europa que,
malgrat les seues diﬁcultats orogràﬁques i d’accessibilitat, ha sigut capaç de generar clústers
industrials competitius que han permés el creixement i el manteniment de la població a l’interior de la província d’Alacant, potenciant un dels
sistemes urbans més complets de l’arc mediterrani europeu.
L’àrea funcional està formada per les comarques
del Comtat i de l’Alcoià (en la qual també hi ha la
subcomarca de la Foia de Castalla), on se situen

les ciutats d’Ibi i d’Alcoi, signants del pacte. Les
dos comarques formen una xarxa molt interessant de ciutats mitjanes capaces d’articular les
provisions de béns i serveis per al conjunt de la
població de l’àrea.
El conjunt urbà de més població i centralitat
és l’àrea urbana integrada d’Alcoi-Cocentaina i
Muro d’Alcoi, amb una població de 79.829 habitants (2019), i un creixement de població constant, encara que moderat, que permet tindre una
massa crítica important per a mantindre béns i
serveis supramunicipals d’una certa qualitat. Ja
a la Foia de Castalla, Ibi (23.489 habitants en el
2019) és una ciutat mitjana important que pot
actuar com a centre de prestació de determinats serveis que van més enllà de l’escala local. El total de població en l’àrea funcional és de
137.289 habitants.
D’altra banda, l’àrea funcional de la Vall d’Albaida és un territori interior de base industrial que,
a pesar de les seues condicions d’accessibilitat
adverses ﬁns a dates recents, ha sigut capaç de
generar condicions de vida i ocupació per a mantindre una població molt important per a l’equilibri
territorial de la Comunitat Valenciana.

total de 87.349 habitants (2019) i, a diferència
de l’àrea funcional d’Alcoi (a la província d’Alacant), se situa a la província de València; per
tant, el territori que comprén ACTAIO es troba
en dos províncies i en tres comarques diferents.
Ontinyent (35.347 habitants en el 2019) és la
ciutat més important de l’àrea funcional, i capitalitza així molts dels serveis amb què compta
el territori.
Estructura del mercat de treball
• Informació d’aﬁliats a la Seguretat Social
El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social
en el primer trimestre del 2020 suma un total
de 74.549, tenint en compte les dos àrees funcionals del territori. De les quals, el 60,3% són
d’homes i el 39,7%, dones. Per municipis, és Alcoi el que aglutina el major nombre d’afiliacions
totals (11%), seguit d’Ontinyent i Ibi (8,9% i 8,2%
respectivament).

L’àrea funcional la compon íntegrament la comarca de la Vall d’Albaida, que té una població
Homes (2020)

L’Alcoià
El Comtat
La Vall d’Albaida

Total

16-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>=65

20586

869

1535

2011

2399

3160

3164

2845

2644

1629

220

6296

186

372

546

746

934

1018

952

868

587

87

18090

811

1325

1675

2138

2762

2790

2645

2222

1473

249

Alcoi

8260

330

574

760

960

1267

1263

1138

1153

674

141

Ibi

6109

257

458

637

736

936

971

848

724

447

95

Ontinyent

6623

308

524

639

796

1012

988

916

791

552

97

Taula 1. Nombre d’homes aﬁliats a la Seguretat Social en el primer trimestre del 2020
Font: Portal Estadístic GVA. Banc de dades territorial
Dones (2020)

L’Alcoià
El Comtat
La Vall d’Albaida

Total

16-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>=65

14442

570

1155

1514

1677

2165

2362

2100

1673

985

241

3343

73

213

296

372

544

570

521

427

269

58

11782

391

878

1192

1441

1959

1947

1698

1339

766

171

Alcoi

7446

295

565

723

821

1074

1246

1076

944

563

139

Ibi

3549

131

301

387

431

599

580

500

378

187

55

Ontinyent

5249

195

405

587

679

899

872

740

507

304

61

Taula 2. Nombre de dones aﬁliades a la Seguretat Social en el primer trimestre del 2020
Font: Portal Estadístic GVA. Banc de dades territorial.
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ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ A LES ÀREES FUNCIONALS D’ALCOI I LA VALL D’ALBAIDA
Total (2020)
Total

16-24

25-29

30-34

35028

1439

2690

3525

4076

5325

5526

9639

259

585

842

1118

1478

1588

La Vall d’Albaida

29872

1202

2203

2867

3579

4721

4737

Alcoi

15706

625

1139

1483

1781

2341

9658

388

759

1024

1167

11872

503

929

1226

1475

L’Alcoià
El Comtat

Ibi
Ontinyent

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>=65

4945

4317

2614

571

1473

1295

856

145

4343

3561

2239

420

2509

2214

2097

1237

280

1535

1551

1348

1102

634

150

1911

1860

1656

1298

856

158

Taula 3. Nombre de persones aﬁliades a la Seguretat Social en el primer trimestre del 2020
Font: Portal Estadístic GVA. Banc de dades territorial.

• Informació demandants d’ocupació
Pel que fa al nombre de demandants d’ocupació
i tal com es mostra en la taula, la major part de
població demandant és el grup de persones amb
més de 44 anys, que arriba ﬁns a les 10.043 persones (36,8% d’homes i 63,2% de dones) en tot el
territori de les dos àrees funcionals. Entre 25 i 44
Menos de 25 años

anys es registren 6.575 persones (39,4% d’homes
i de 60,6% dones) i, ﬁnalment, de les persones
amb menys de 25 anys tan sols se’n comptabilitzen 1.256 (de les quals el 50,4% són homes i el
49,6% són dones). Les dades que es mostren corresponen al mes de març del 2020.

De 25 a 44 años

Más de 44 años

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

L’Alcoià

662

319

343

3597

1419

2178

5388

1974

3414

El Comtat

122

65

57

757

314

443

1259

489

770

La Vall d’Albaida

472

249

223

2221

857

1364

3396

1234

2162

Alcoi

407

202

205

2051

828

1223

3074

1210

1864

Ibi

140

60

80

789

312

477

1218

383

835

Ontinyent
Total ACTAIO

226

118

108

1098

428

670

1666

564

1102

1256

633

623

6575

2590

3985

10043

3697

6346

Taula 4. Nombre de demandants d’ocupació en el territori el març del 2020
Font: Portal Estadístic GVA. Banc de dades territorial

• Impacte de la COVID-19 en l’estructura del
mercat de treball
L’impacte provocat per la COVID-19 en l’estructura
del mercat de treball es veu reﬂectit en el nombre
d’ERTO registrats durant els mesos de la pandè-

mia i, especialment, durant l’aplicació de l’estat
d’alarma en tot el país. En el total del territori de
les àrees funcionals d’Alcoi i de la Vall d’Albaida,
en data de 17 de juny del 2020, s’ha comptabilitzat
un total de 3.102 expedients que afecten 23.470
treballadors.

N.º de ERTE en EMPRESAS
Municipio

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Total

Alcoi

2

0

118

0

0

42

174

16

131

11

5

8

31

10

1

26

37

29

83

0

0

724

Ibi

0

0

89

0

1

16

89

6

68

1

0

6

12

7

0

9

15

9

21

0

0

349

Ontinyent

0

1

123

0

0

30

178

8

108

6

3

4

24

9

0

18

39

14

43

0

1

609

L’Alcoià

2

0

335

0

2

68

330

30

270

13

5

18

49

23

1

40

64

48

117

0

0

1415

El Comtat

0

0

113

1

1

22

154

6

89

3

0

0

11

8

0

8

8

9

23

0

0

456

La Vall d’Albaida

0

1

311

1

1

54

336

26

233

7

6

5

28

20

1

39

54

30

77

0

1

1231

TOTAL ACTAIO

2

1

759

2

4

144 820

62

592

23 11

23

88

51

2

87

126

87

217

0

1

3102

Taula 5. Nombre d’ERTO en empreses a 17 de juny del 2020
Font: LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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N.º de TRABAJADORES AFECTADOS
Municipio

A

B

C

D

E

F

Alcoi

4

0

1707

0

0

184

Ibi

0

0

1590

0 23

Ontinyent

0 59

1599

0

L’Alcoià

4

0

5380

0 24

El Comtat

0

0

2799

1

2

4376 11

3

0

G

H

I

749 311

658

J

K

51 18

L

M

N

O

28 138

40

1

P

Q

R

S

86 139 126

214

T U

Total

0

4454

0

74

717

29

279

3

0

8 140

31

0

29

62

33

40

0

0

3058

289

797

50

532

22

8

23 116

67

0

76 126

30

92

0

1

3887

61 18

60 316

83

1

157 253 189

277

0

0 10474

41

0

81

0

0

4465

1

8531

302 1786 363 1200
61

933 146

243

371 1792 187

5

0

0

58

18

27

50

156 169

La Vall d’Albaida

0 59

858

25 16

25 133 116

2

89

142

0

TOTAL ACTAIO

4 59 12555 12 29 734 4511 696 2301

91 34

85 507 240

3 331 449 328

500

0 1 23470

Taula 6. Nombre de treballadors afectats per ERTO a 17 de juny del 2020
Font: LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació
*A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; B: Indústries extractives; C: Indústria manufacturera; D: Subministrament d’energia
elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; E: Subministrament d’aigua, act. de sanejament, gestió de residus i descontaminació; F:
Construcció; G: Comerç en gros i a la menuda; reparació de vehicles de motor i motocicletes; H: Transport i emmagatzematge; I: Hostaleria; J: Informació i comunicacions; K: Act. ﬁnanceres i d’assegurances; L: Act. immobiliàries; M: Act. professionals, cientíﬁques
i tècniques; N: Act. administratives i serveis auxiliars; O: Admin. pública i defensa; Seguretat Social obligatòria; P: Educació; Q: Act.
sanitàries i de serveis socials; R: Act. artístiques, recreatives i d’entreteniment; S: Altres serveis; T: Act. de casa com a ocupadors
de personal domèstic; act. de casa com a productors de béns i serveis per a ús propi; O:. Act. d’org. i organismes extraterritorials.

Balanç formatiu
• Oferta formativa en el territori
L’oferta formativa en el territori és molt completa

i variada, i compta amb un ampli ventall de possibilitats en les dos àrees. En les taules següents
es mostren els diferents tipus de possibilitats que
s’ofereixen en el curs 19/20 segons la mena de
centre on es troben.

Nombre de centres educatius per nivell i tipus (total àrea funcional d’Alcoi)
Tipus
Educació Infantil

C. públics

C. privats

C. privats-concertats

Total

32

6

15

53

Educació primària

22

1

14

37

ESO

12

1

14

27

Batxiller

11

0

2

13

8

0

4

12

CF grau mitjà
CF grau superior

7

0

1

8

Escola Oﬁcial d’Idiomes

1

0

0

1

Arts Plàstiques i Disseny

1

0

0

1

Música

3

13

0

16

Dansa

2

3

0

5

FPA

5

0

0

5

Educació especial

2

0

11

13

Ensenyaments esportius

0

1

0

1

UET / HDIA

2

0

0

2

CF grau bàsic

8

0

2

10

Taula 7. Nombre de centres educatius per nivell i tipus (total àrea funcional d’Alcoi)
Font: Portal ARGOS GVA. Banc de dades municipal
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ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ A LES ÀREES FUNCIONALS D’ALCOI I LA VALL D’ALBAIDA
Nombre de centres educatius per nivell i tipus (total àrea funcional de la Vall d’Albaida)
Tipus

C. públics

C. privats

C. privats-concertats

Total

Educació infantil

46

7

6

59

Educació primària

29

0

5

34

ESO

10

0

5

15

Batxiller

8

0

2

10

CF grau mitjà

6

0

0

6

CF grau superior

5

0

0

5

Música

3

18

0

21

Dansa

0

3

0

3

FPA

13

0

0

13

Educació especial

2

0

5

7

CF grau bàsic

9

0

0

9

CF grau bàsic – segona oportunitat

1

0

0

1

Taula 8. Nombre de centres educatius per nivell i tipus (total àrea funcional de la Vall d’Albaida)
Font: Portal ARGOS GVA. Banc de dades municipal

• Necessitats formatives
L’any 2019 i després dels resultats del diagnòstic territorial i els plans estratègics de les dos
àrees funcionals integrants d’ACTAIO, a més de
l’informe de la Fundació Bankia sobre la For-

mació Professional es van arreplegar necessitats formatives de l’àrea funcional d’Alcoi i de la
Vall d’Albaida i que, en la taula següent es veuen
agrupades segons amenaces i/o febleses i oportunitats i/o fortaleses.

Amenaces / Febleses

Oportunitats / Fortaleses

Perﬁl laboral que predomina en la zona: treballadors majors de 55 anys
amb molta experiència, però amb poca o nul·la formació.

La tendència de la nova contractació sol requerir algun tipus
de formació d’acord amb el lloc.

És pertinent revisar l’adequació de l’oferta formativa per a l’ocupació amb
les necessitats de les empreses.

La indústria de la zona disposa de diferents estudis que
s’han elaborat en el marc de la formació.

Haurien d’incorporar-se noves branques emergents a la formació per a
l’ocupació: tecnologia, informàtica, energies renovables…

Les activitats estratègiques del territori determinen les
necessitats formatives.

El reciclatge formatiu dins de les empreses no és una pràctica habitual i
estesa més enllà de la formació en riscos laborals i noves competències
digitals.

Àmplia oferta de formació professional en la zona.

Aconsellen invertir més en formació professional dual amb l’objectiu de
generar una vinculació més estreta entre formació i empresa.

Estan emergint noves demandes formatives en matèria
de noves tecnologies de la informació i la comunicació:
analistes big data, robòtica, automatització industrial, xarxes
socials…

Demanen més ﬂexibilitat en l’adaptació curricular perquè els plans d’estudi
s’adapten a les necessitats de les empreses.
És un mercat laboral amb diﬁcultats per a incorporar un elevat percentatge
de tècnics i professionals amb formació superior.
A més de la formació especíﬁca, cada vegada es demana més la formació
transversal: idiomes, comerç internacional, màrqueting, disseny, R+D+I.
Les empreses tindran com a objectiu a curt-mitjà termini adequar-se a les
noves tecnologies fent necessari el reciclatge formatiu de les plantilles. Al
mateix temps, hauran d’anar incorporant progressivament la indústria 4.0.
El procés de transició cap a la indústria amb un ús freqüent de les noves
tecnologies podria afectar en més mesura les persones majors de 45 anys
amb menys nivell formatiu.

Taula 9. Relació de necessitats formatives en el territori
Font: Relació de necessitats formatives en les àrees funcionals.

646

• Impacte de la COVID-19 en la formació

amb l’ocupabilitat i la formació professional que
seguir més de tres-centes persones.

A mitjan març es va imposar el conﬁnament a tot
l’Estat a causa de la crisi ocasionada per la COVID-19.
Una de les conseqüències va ser el tancament immediat de tots els centres educatius del país, que es
van veure obligats a adaptar la metodologia d’ensenyament per no paralitzar el curs escolar.
Les mesures generalitzades van ser canviar les
aules per sales virtuals on l’alumnat podia assistir a classe en línia a través de les eines per a fer
seminaris web. Ha sigut una mesura extraordinària que ha aconseguit pal·liar, en certa manera, els
efectes negatius que el canvi havia d’implicar en
la manera d’impartir les classes.
S’ha de destacar que no només es van veure perjudicats els centres educatius, perquè totes les
accions formatives que havien d’impartir centres
privats o públics es van cancel·lar o es van ajornar
en un primer moment. Algunes accions ﬁnalment
es van poder dur a terme. Un exemple en són els
tallers en línia organitzats des d’ACTAIO, previstos
per a impartir presencialment, però que ﬁnalment
van tindre lloc a través de tres blogs de seminaris
web en què es va poder comptar amb la participació d’associacions empresarials, organitzacions
sindicals i professionals de l’orientació laboral. Es
van arribar a fer díhuit seminaris web relacionats

Fruit del treball i de les necessitats de qualiﬁcació
que requereix el sector empresarial en els últims
anys, i l’impuls per la situació de l’estat d’alarma,
durant el conﬁnament es va anunciar la incorporació de nous cursos i cicles formatius en el territori, i es completa així una àmplia oferta. Els nous
cursos i cicles formatius són: Curs d’especialització en Fabricació Intel·ligent, cicles formatius de
grau superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell, en
Programació de la Producció en Emmotlament de
Metalls i Polímers i en Química i Salut Ambiental i
cicle formatiu de grau mitjà en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.
Caracterització del model productiu
• Empreses per sectors productius i activitats
econòmiques predominants
El model productiu de les àrees funcionals d’Alcoi i la Vall d’Albaida és principalment un model
basat en la indústria en diferents sectors com
ara el plàstic, el tèxtil, la cosmètica i el paper. El
nombre d’empreses que conformen el sector indústria en municipis com Ibi supera ﬁns i tot el
del sector serveis i són un pilar fonamental de la
seua economia.

Total (2018)
Total

Indústria

Construcció

Serveis

L’Alcoià

7692

1261

860

5571

El Comtat

2283

393

300

1590

La Vall d’Albaida

6541

976

818

4747

Alcoi

3817

367

418

3032

Ibi

1774

407

189

1178

Ontinyent

2816

336

320

2160

Taula 10. Empreses per sectors productius i activitats econòmiques predominants
Font: Explotació del directori estadístic d’empreses de la Comunitat Valenciana-PEGV.

Les dades disponibles d’empreses per àrea funcional i els tres municipis signants corresponen a
l’any 2018 i mostren diferències signiﬁcatives en
comparar per municipis. D’una banda, cal destacar que en les tres comarques el sector serveis és
el de més pes. Quant a la representació del sector
indústria, és la comarca del Comtat la que presen-

ta més pes de la indústria respecte del total de
sectors, un 17% d’empreses hi pertanyerien. D’altra banda, si s’analitza per municipis, resulta rellevant que el pes del sector indústria a Ibi agrupe
el 23% de les empreses, el doble que a Alcoi (10%)
i a Ontinyent (12%).
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Nombre d’empreses per municipi i activitat principal (CNAE) 2019
Total

A

B

C

D

E

F

G

H

Alcoi

3917

360

424

1357

85

107

214

648

338

384

I
1776

J

Ibi

1833

413

210

616

25

40

90

221

97

121

594

Ontinyent

2836

346

318

1015

55

67

209

433

191

202

1157

Taula 11. Nombre d’empreses per municipi i activitat principal (CNAE) 2019
Font: INE
*A: Indústria; B: Construcció; C: Comerç, transport i hostaleria; D: Informació i comunicacions; E: Activitats ﬁnanceres i assegurances; F: Activitats immobiliàries; G: Activitats professionals i tècniques; H: Educació, sanitat i serveis socials; I: Altres serveis personals; J: Total serveis.

Respecte del nombre d’empreses per municipi i activitat principal segons grups CNAE del
2019, les activitats que engloben més empreses a Alcoi són comerç, transport i hostaleria
en primer lloc, i activitats professionals i tècniques en segon. El total d’activitats de serveis
representaria el 45% del total d’activitats. En el
cas d’Ibi, la primera activitat que aglutina més
empreses és comerç, transport i hostaleria i,
en segon lloc, indústria, que representaria el
23% del total. Finalment, a Ontinyent també
és el comerç, transport i hostaleria l’activitat
principal amb més empreses, seguida per les
activitats professionals i tècniques. En aquest
cas, el total de serveis representaria el 41%
sobre el total.

la incursió en els mercats estrangers i la cerca de
noves oportunitats d’expansió.
L’Institut de Comerç Exterior (ICEX), creat en 1982,
promou des de llavors la internacionalització de
les empreses espanyoles i promociona la inversió
estrangera.
A escala provincial, contínuament hi ha accions
formatives dirigides a diversos sectors de negoci
(ﬁnançament, venda en línia, exportació, etc.) dins
del marc d’ICEX DINAMITZA.
La Cambra de Comerç d’Alcoi ofereix un servei
especíﬁc dedicat a les empreses interessades a
iniciar processos d’internacionalització o consolidar-se com a empreses internacionals.

• Processos d’internacionalització
En les àrees funcionals d’Alcoi i la Vall d’Albaida
conviuen un gran nombre d’empreses immerses
des de fa temps en processos d’internacionalització, i diverses tenen seus en altres països.
Per a poder promoure les possibilitats dels sectors industrials del territori en el mercat estranger, fa anys que s’organitzen esdeveniments d’iniciativa privada i pública. Així, es va dur a terme
en el 2019 la tercera jornada de la ﬁra IMEX, una
ﬁra d’iniciativa privada de negoci internacional i
comerç exterior que ja havia tingut dos edicions
en els anys 2015 i 2016 i enfocada a connectar representants comercials i jurídics de diversos països amb visitants professionals d’empreses. En
les jornades també hi va haver taules redones en
què es va parlar de la importància dels sectors del
plàstic i tèxtil i les seues possibilitats d’internacionalització en el mercat.
Respecte del suport de l’ens públic a la internacionalització, des de l’IVACE, l’ICEX i la Cambra de
Comerç es duen a terme accions encaminades a
donar suport a les empreses, així com promoure’n
648

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial,
per la seua banda, compta amb la secció IVACE
Internacional, que té entre els objectius promocionar la Comunitat Valenciana en l’exterior, i impulsar la internacionalització de les empreses. Tot
això a través de serveis d’assessorament personalitzat i instruments de suport a la internacionalització.
D’altra banda, l’avanç dels resultats del qüestionari
enviat a empreses llança una percepció optimista
respecte de la internacionalització. D’una mostra
provisional de quaranta empreses del territori, el
9,8% desenvolupa l’activitat exclusivament per al
mercat internacional, el 24,4% d’empreses ho fa
per al mercat nacional i el 65,9% restant ho fa per
a tots dos mercats.
• Impacte de la COVID-19 en el model productiu
La crisi ocasionada per la COVID-19 ha impactat
signiﬁcativament en els models productius de les
àrees funcionals d’Alcoi i la Vall d’Albaida. Les dades sobre empreses en ERTO ja s’han oferit en un
altre apartat, però és destacable que diverses em-

preses van reorientar la producció i van oferir la
seua capacitat productiva per a col·laborar i suplir
la falta de materials que escassejaven al començament de la crisi sanitària.

Empresaris de la Província Alacant)

Els models productius es van veure afectats a
causa de les restriccions que va suposar la COVID-19 i que van afectar el transport (nacional i
internacional), les exportacions, etc.

• INNOVALL (Clúster Territorial d’Innovació i Sos-

Sabem a través de la premsa digital i les xarxes
socials que les empreses van adaptar les línies de
producció a les noves necessitats per a col·laborar amb la societat alhora que oferien solucions
de productes dels quals no disposaven abans en
les línies de producció. Així, empreses dedicades
al plàstic van centrar la producció en pantalles i
en envasos destinats a contindre gel higienitzant,
mentre que les empreses dedicades a la cosmètica es van bolcar en la producció de gel hidroalcohòlic. D’altra banda, les empreses de paper van
veure augmentada la seua producció i van haver
de reforçar-la a causa de l’increment inesperat de
la demanda.

Altres:

• COMERÇ IN (Associació de Promoció del Comerç

d’Ontinyent)

tenibilitat)
• Cambra Oﬁcial de Comerç i Indústria d’Alcoi

• CEEI (Centre Europeu d’Empreses i Innovació)
• Plataforma per la Reindustrialització Territorial

Organitzacions sindicals:
• CCOO PV (Comissions Obreres del País Valencià)
• UGT PV (Unió General de Treballadors del País

Valencià)
Mancomunitats:

En deﬁnitiva, les empreses del territori van veure
com la seua línia de producció i la seua rutina es
paralitzava, però hi van respondre positivament
adaptant la maquinària i la capacitat de producció
als nous productes requerits.

• Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat

Xarxes i innovació

• Ajuntament d’Alcoi

• Identiﬁcació d’actors del territori i de la xarxa
d’agents territorials

• Ajuntament d’Ibi

• Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

Ajuntaments:

• Ajuntament d’Ontinyent

Organitzacions empresarials i clústers:
Universitats:
• COEVAL (Confederació Empresarial de la Vall

d’Albaida)

• Universitat d’Alacant

• IBIAE (Associació d’Empresaris d’Ibi i Comarca)

• Universitat Politècnica de València (Campus d’Alcoi)

• FEDAC (Federació Empresarial de l’Alcoià i el

Centres educatius:

Comtat)
• Centres educatius amb els quals s’ha col·laborat,
• ATEVAL (Associació d’Empresaris del Tèxtil de la

contactat i/o s’han visitat

Comunitat Valenciana)
Centres d’ocupació i formació:
• AIJU (Institut Tecnològic de Producte Infantil i

Oci)

• Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA)

• AITEX (Associació d’Investigació de la Indústria

• CEFIRE

Tèxtil)
Consells territorials:
• JOVEMPA (Federació d’Associacions de Joves
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• Consell de la Formació Professional d’Alcoi

ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ

• Consell de la Formació Professional d’Ontinyent

Objectiu estratègic 1

• Clústers econòmics, pràctiques innovadores i
ús de TIC en el model productiu

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS)

En el territori coexisteixen diferents clústers que
abasten els sectors del joguet, el plàstic, el tèxtil i la
química i que estan plenament consolidats. Arran
de la crisi ocasionada per la COVID-19, l’aglomerat
d’empreses tèxtils que ja formava part del clúster
tèxtil-casa va considerar-ne la reconversió cap a
un nou clúster tèxtil sanitari ajudat per l’Associació
d’Empresaris del Tèxtil de la Comunitat Valenciana.

Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció
laboral

D’altra banda, recentment l’Associació d’Empresaris del Metall de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla (ASEMAC) ha demanat la creació d’un clúster
del metall, justiﬁcada en la necessitat d’aconseguir col·laboració entre les empreses del sector
del metall per a aconseguir objectius comuns i
desenvolupar nous projectes.
Respecte a les pràctiques innovadores del territori, d’una banda, són destacables AIJU (Institut Tecnològic del Joguet) i AITEX (Institut Tecnològic del
Tèxtil), dos centres tecnològics que fonamenten la
seua activitat en la investigació i la innovació de
l’àrea del plàstic, el joguet i el tèxtil. També hi ha
els clústers d’INNOVALL (clúster territorial d’innovació i sostenibilitat) i CEIV (clúster d’empreses
innovadores de la Vall del Joguet), basats en la
tecnologia i en la innovació.

El primer objectiu es fonamenta en la necessitat
de crear ocupació a través de la promoció i el suport a l’autoocupació, l’impuls de l’economia social i la cerca d’un mercat laboral inclusiu capaç
d’integrar i oferir oportunitats a tots els col·lectius,
donant valor i suport especíﬁc a l’emprenedoria.
Línies estratègiques
1. Foment de l’accés de joves a la primera ocupació i retenció de talent
• Justiﬁcació
El col·lectiu de joves ha de tindre l’oportunitat
d’accedir al mercat laboral de manera segura i
havent adquirit capacitats tant per a exercir les
seues funcions en el lloc de treball com per a continuar formant-se. Apostar per retindre el talent
d’un territori requereix adoptar un paper de responsabilitat amb el col·lectiu al qual cal continuar
oferint formació alhora que se’n facilita la inserció
en les empreses del territori.
• Propostes

La incorporació de les TIC en el model productiu
del territori ha suposat l’expansió i l’evolució de
l’activitat productiva de moltes empreses. Alguns
dels canvis produïts han vingut gràcies a la collaboració dels instituts tecnològics i els clústers
innovadors que han facilitat la incorporació de la
impressió 3D, la robòtica i la realitat augmentada
als processos productius de les empreses. Les indústries manufactureres, per exemple, s’han vist
beneﬁciades amb els avanços en robòtica que els
han permés millorar les tasques automatitzades.
La COVID-19 ha tingut un impacte fort en els models de l’associacionisme i en els processos d’innovació. Les conferències web o seminaris web
han donat una solució a les activitats formatives
i de divulgació que estava previst fer de manera
presencial. Les empreses, dins de les particularitats de cadascuna, també s’han vist obligades
a incorporar l’eina TIC per a poder mantindre el
contacte i facilitar el teletreball.
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·
Foment de l’oferta de formació professional relacionada amb la COVID-19.
- Millorar les estratègies de retenció de talent.
- Potenciar les relacions entre centres formatius i

empreses.
- Connectar la gent jove diplomada i a qui encara

cursa estudis amb les empreses.
• Indicadors d’avaluació
- Foment de l’oferta de formació professional rela-

cionada amb la COVID-19.
- Nombre de col·laboracions entre centres forma-

tius i empreses.

2. Programes dirigits a la inserció de persones
desocupades

- Espais de reunió on hi haja una posada en comú

d’idees i s’intercanvie coneixement a escala territorial.

• Justiﬁcació
- Dinamitzar els espais creats per a l’emprenedo-

En el territori hi ha programes dirigits a la inserció de persones desocupades; no obstant això, és
necessari individualitzar cada itinerari i orientar
tenint en compte el col·lectiu al qual pertany la
persona desocupada, posant el focus en els collectius més vulnerables i amb més obstacles a
l’hora d’accedir a l’ocupació.
D’altra banda, els programes formatius dirigits a
la inserció de persones desocupades són una eina
clau per a mantindre-les actives i una oportunitat
per a fomentar tant l’emprenedoria com l’autoocupació.

ria i autoocupació perquè qualsevol persona puga
accedir al recurs.
- Impuls a la iniciativa emprenedora a través de

premis, reconeixements i convenis de col·laboració.
• Indicadors d’avaluació
• Nombre d’empreses assessorades pels serveis

del CEEI i dels departaments de comerç de cada
ajuntament per a obrir un negoci.
• Nombre de projectes presentats en programes i

concursos per a emprenedors i noves empreses.
• Propostes
Objectiu estratègic 2
- Establir acords que permeten identiﬁcar les feble-

ses i les oportunitats tant dels sectors productius
madurs com dels nous espais d’emprenedoria.

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS)

- Acostar les diferents opcions formatives als col-

Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques
de gestió de la mà d’obra

lectius interessats que no tinguen accés a la informació.

- Nombre de persones que han fet alguna acció

Suposa tot un repte aconseguir un mercat de treball en què prevalga l’ocupació de qualitat i es prioritzen el treball estable i la seguretat laboral. Les
persones demandants d’ocupació han de comptar
amb la garantia d’accedir a una ocupació de qualitat que els permeta tirar avant professionalment i
tindre la possibilitat de promocionar en el seu lloc.

formativa després d’acudir als serveis d’orientació laboral dels ajuntaments.

Línies estratègiques

• Indicadors d’avaluació
- Nombre de programes formatius dirigits a la

qualiﬁcació professional.

3. Foment de cultura emprenedora i
desenvolupament d’iniciatives emprenedores i
d’autoocupació

1. Impuls al diàleg social

• Justiﬁcació

Promoure un diàleg social estable i continu entre
l’Administració Pública i els agents econòmics i
socials és clau per a generar noves ocupacions de
qualitat que, a més, suposen estabilitat tant per a
les empreses com per al personal que hi treballa i
que permeta atraure noves inversions i una oportunitat d’expansió per a les empreses.

La convivència de xicotetes i mitjanes empreses
en el territori és reﬂex d’un fort caràcter emprenedor. El gran valor de la seua existència en el territori, la creació i el manteniment de bancs d’idees
i la valoració de les iniciatives emprenedores suposen un beneﬁci tant per a les persones emprenedores com per al territori i la societat.
• Propostes

• Justiﬁcació

• Propostes
- Programa per a generar contractes estables que

oferisquen una certa ﬂexibilitat.
- Creació i difusió d’un banc d’idees de caràcter

emprenedor.

- Facilitar les reunions i proposar noves metodo651
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logies que les facen més participatives i eﬁcaces.
- Programa d’objectius i compromís de totes les

3. Línia COVID-19: Reformular les mesures de
seguretat i salut laboral i adaptar-les a la situació actual

parts implicades.
• Justiﬁcació
- Elaboració d’una guia, fruit dels resultats del di-

àleg social, dirigida als empresaris i que continga
informació relativa als tipus de contractes que hi ha
i la boniﬁcació a la contractació d’alguns col·lectius.
• Indicadors d’avaluació

La nova situació derivada de la crisi sanitària causada per la COVID-19 ha posat en relleu la necessitat de valorar la prevenció de riscos laborals, la
seguretat en el treball i la prevenció de malalties
que puguen posar en risc la salut dels recursos
humans d’una empresa.

- Nombre de contractes indeﬁnits davant del nom-

bre de contractes temporals.

• Propostes

- Nombre de contractes a jornada completa da-

- Invertir en l’elaboració d’una guia en contínua ac-

vant de la mitja jornada.

tualització i en cartelleria que capte l’atenció del
personal laboral i el mantinga informat.

- Nombre de reunions entre l’Administració Públi-

ca i els agents econòmics i socials.
2. Augment de l’estabilitat mitjançant la disminució de la temporalitat

- Crear un canal d’informació i comunicació per-

manentment actualitzat entre l’Administració pública i les empreses.
• Indicadors d’avaluació

• Justiﬁcació
- Nombre d’accions formatives en prevenció de

Arribar a un clima d’estabilitat laboral ha de ser
un objectiu comú que han d’aconseguir tots els
agents territorials. La inestabilitat present en part
del mercat laboral és de caràcter multifactorial, i
per això s’han de dur a terme accions en la línia
de defensar la continuïtat en les empreses i evitar
la temporalitat.
• Propostes
- Diagnosticar quins sectors econòmics són els

més perjudicats per la temporalitat.

riscos laborals.
4. Incorporació de mesures per a combatre i reduir pràctiques de l’economia submergida
• Justiﬁcació
L’economia submergida suposa un fracàs per a
tots els agents territorials implicats i exposa les
mancances que pateixen alguns sectors de pes
del territori. Erradicar les males pràctiques és necessari per a assolir l’estabilitat i aconseguir els
objectius de la bona ètica empresarial.

- Potenciar els serveis d’orientació i afavorir la

col·locació tenint en compte el perﬁl de la persona
demandant d’ocupació.

• Propostes
- Promoure bones pràctiques en l’àmbit de la con-

- Afavorir una cultura empresarial en què es gene-

tractació i l’empresa.

ren llocs de treball estables.
- Informar de les possibilitats de contractació i ex-

• Indicadors d’avaluació

posar els beneﬁcis de les pràctiques laborals legals i normatives.

- Nombre de contractes indeﬁnits.

• Indicadors d’avaluació
- Nombre de contractes a jornada completa da-
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vant de jornada parcial.

- Nombre d’aﬁliacions a la Seguretat Social.

- Nombre d’insercions aconseguides en els ser-

- Nombre d’empreses que fan accions comprome-

veis d’orientació dels ajuntaments d’acord amb el
perﬁl del demandant d’ocupació.

ses per a evitar l’economia submergida.

5. Ajudes a la conciliació familiar i laboral

• Propostes

• Justiﬁcació

- Promoure els valors participatius dins de les em-

preses.
La productivitat del personal treballador en una
empresa també dependrà del seu benestar; és per
això que són fonamentals les accions encaminades a millorar la conciliació laboral i familiar, així
com afavorir les relacions sanes entre el personal
laboral i l’empresa.

- Recompensar les empreses que busquen l’inte-

rés general econòmic i social.
- Valorar el model d’empresa cooperativa.

• Indicadors d’avaluació
• Propostes
- Nombre de comités d’empresa.
- Donar suport a les empreses que promoguen els

horaris ﬂexibles i un model d’empresa en què prevalga la ﬂexibilitat, el teletreball, la jornada contínua, etc.).

- Nombre d’empreses cooperatives.

• Indicadors d’avaluació

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS)

Objectiu estratègic 3

- Nombre d’empreses amb plans de conciliació.

6. Donar suport a la responsabilitat social i empresarial
• Justiﬁcació
S’han de valorar tots els avantatges que comporta la responsabilitat social corporativa, així com el
foment de les bones pràctiques en l’àmbit de l’empresa i la dinamització de l’ocupació local.

Atenció a les persones, inclusió social de collectius desfavorits
Els col·lectius més vulnerables han de tindre
igualtat d’oportunitats per a accedir a l’ocupació
considerant les seues capacitats o condicions. El
treball decent és imprescindible per al desenvolupament personal i la inclusió social dels dits collectius.
Línies estratègiques

• Propostes

aposten pel desenvolupament sostenible.

1. Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits (gent jove, majors de 45 anys, parats de llarga duració, persones amb diversitat funcional)

- Conscienciar dels avantatges i exposar la neces-

• Justiﬁcació

- Valorar les empreses que tinguen una RSC i

sitat que les empreses compten amb la responsabilitat social corporativa.
• Indicadors d’avaluació
- Nombre d’empreses amb accions de RSC.

7. Participació en l’empresa (gestió, beneﬁcis,
propietat) de qui hi treballa

Els col·lectius desfavorits necessiten l’ajuda tant
dels serveis d’ocupació com de les empreses. Ha
de ser un objectiu comú en el qual tots els agents
s’impliquen per a aconseguir-ne la inserció en el
mercat laboral i la qualiﬁcació professional.
• Propostes
- Programa per a la qualiﬁcació de persones de-

• Justiﬁcació
La posada en pràctica dels principis de l’economia
social i els valors de l’ètica empresarial comporten grans beneﬁcis com ara la creació d’ocupació,
la cohesió social i el desenvolupament humà integral del personal laboral.

socupades que pertanguen a algun col·lectiu desfavorit.
- Programa per a la formació en empreses de per-

sones ocupades que pertanguen a algun col·lectiu
desfavorit.
- Incentivar les empreses perquè augmenten les
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contractacions de les persones majors de 45 anys.

3. Suport a col·lectius en risc d’exclusió social

• Indicadors d’avaluació

• Justiﬁcació

- Nombre d’accions formatives dirigides a col·lec-

anys.

Les persones que estan en risc d’exclusió social
han de comptar amb el suport de l’Administració
a través d’itineraris i seguiments que tornen a donar-los l’oportunitat d’aconseguir un treball digne
i reinserir-se en el mercat laboral.

- Nombre de contractes fets a joves menors de 30

• Propostes

tius desfavorits.
- Nombre de contractes fets a dones majors de 45

anys.
- Reunions periòdiques entre l’Administració i els
- Nombre de contractes fets a majors de 45 anys.

agents socials amb l’objectiu d’intercanviar informació i prendre decisions.

- Nombre de contractes fets a parats de llarga du-

ració.

- Reforçar els serveis d’inserció laboral i involu-

- Nombre de contractes fets a persones amb di-

crar les empreses a l’hora de contractar persones
en situació de risc d’exclusió.

versitat funcional.
• Indicadors d’avaluació
2. Coordinació entre els diferents agents que
treballen amb els col·lectius per a inserir-los en
el mercat laboral

- Nombre de reunions entre els agents socials.
- Nombre d’empreses compromeses amb la inser-

• Justiﬁcació

ció laboral de persones en risc d’exclusió social.

Agents públics, associacions i altres agents han
de col·laborar i cooperar a l’hora d’aconseguir mesures que afavorisquen la inserció dels col·lectius
vulnerables en el mercat laboral.

4. Emprenedoria i autoocupació com a eines
d’apoderament del col·lectiu desfavorit

• Propostes

cessitats i les accions que cal executar.

Els col·lectius més desfavorits han de sentir-se
capaços de tornar a inserir-se en el mercat laboral i per a aconseguir-ho han de comptar
amb les eines adequades per a apoderar-se i
aconseguir posar en marxa les idees emprenedores i els objectius que vulguen complir, i
es valoraran especialment els que siguen de
caràcter social.

- Grups de treball en què hi haja participació dels

• Propostes

col·lectius vulnerables, s’arreplegue informació
sobre la seua problemàtica i s’acorden propostes
de millora.

- Dur a terme accions formatives orientades a

• Indicadors d’avaluació

- Connectar persones de col·lectius desfavorits

- Nombre de reunions entre els agents socials im-

amb casos d’èxit relacionats amb l’emprenedoria
i l’autoocupació.

- Reunions periòdiques entre els agents implicats

amb l’objectiu d’intercanviar informació i prendre
decisions.
- Diagnòstic de la situació on es prevegen les ne-

• Justiﬁcació

l’emprenedoria i a l’autoocupació.

plicats.
- Grups de treball amb els col·lectius desfavorits
- Nombre d’accions dirigides a afavorir la inserció

dels col·lectius vulnerables en el mercat laboral.

en què es cree un banc d’idees i es fomenten els
valors de cooperació i col·laboració per a aconseguir objectius comuns.

- Nombre de propostes sorgides arran dels grups

de treball.
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- Programes que donen suport econòmic i forma-

tiu als projectes emprenedors dirigits als col·lectius desfavorits.
• Indicadors d’avaluació

i privats a través de jornades, xarrades, tallers i
col·loquis sectorials que permeten transmetre la
informació i accedir-hi, i també als requeriments
de manera més ﬂuida i efectiva.

- Nombre d’accions resultants dels grups de tre-

- Valorar la formació professional i millorar-ne

ball i de la resta de recursos que es duguen a terme.

social.

l’efectivitat i l’interés per al sistema productiu mitjançant la dotació de recursos suﬁcients (mitjans,
inversions, accions, etc.) que permeten capacitar
els estudiants, cobrir les necessitats de les empreses i generar ocupació de qualitat.

- Nombre d’accions formatives dirigides a l’em-

- Pla per a augmentar la formació professional

prenedoria i a l’autoocupació.
- Nombre de casos d’èxit d’emprenedoria.

dual que combine formació i experiència en les
titulacions que s’ajusten al model i sectors productius.

Objectiu estratègic 4

- Incentiu econòmic a la formació professional per

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS)

àrees i sectors productius especíﬁcs a través de la
millora de les infraestructures educatives i materials de formació (tallers, maquinària, etc.).

- Nombre de projectes emprenedors de caràcter

Millora de les qualiﬁcacions laborals de la població i de l’adequació del sistema de formació
local a les necessitats territorials

- Proporcionar la formació a la carta, segons les

L’oferta formativa ha d’estar sincronitzada amb
les necessitats del territori a favor del desenvolupament territorial i de la dinamització del mercat local de treball. Una coordinació dels diferents
agents per a detectar, mitjançant un diagnòstic, les
necessitats formatives rellevants en el present i
en el futur aconseguirà adaptar-se millor als canvis socioeconòmics pels quals passe el territori.

- Programa per al desenvolupament especíﬁc de

necessitats de les empreses i de cada sector productiu.

cursos de formació per a cada sector productiu.
- Potenciar la formació contínua i augmentar i ﬂe-

xibilitzar la formació ocupacional.
• Indicadors d’avaluació
- Nombre de persones ocupades que es matricu-

Línies estratègiques

len en formació professional dual.

1. Formació per a persones ocupades i qualiﬁcació professional

- Nombre de persones ocupades matriculades en

• Justiﬁcació

- Nombre de persones ocupades matriculades en

Accions per a promoure la formació contínua de
treballadors i treballadores dins de les noves competències de les diferents branques productives,
com ara capacitats tecnològiques, digitals, etc. De
la mateixa manera, formació en les empreses per
a adequar les qualiﬁcacions dels empleats a les
noves situacions de l’empresa, actualitzant els coneixements dels treballadors i treballadores.

formació professional.

els cicles de les famílies professionals de la formació professional relacionades amb la indústria
del territori.
- Nombre de persones ocupades que fan formació

en empreses.
2. Formació per a persones desocupades i requaliﬁcació

• Propostes

• Justiﬁcació

- Adequar la formació especíﬁca a cada sector

Adequació de la formació per a parats i requaliﬁcació a demandes concretes de les àrees funcionals de la Vall d’Albaida i d’Alcoi, ajustant-se al

productiu mitjançant l’acostament previ entre
les empreses, l’Administració i els agents públics
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tipus de teixit industrial i empresarial que predomina en les dos àrees.

• Indicadors d’avaluació
- Nombre d’accions dirigides a potenciar les com-

• Propostes

petències transversals que estan incloses en els
plans d’estudi.

- Difusió de les ocupacions de difícil cobertura i de

tendència positiva del territori perquè la ciutadania siga coneixedora de quines ocupacions són les
que tenen més ocupabilitat.

- Nombre de publicacions, intervencions en mit-

- Programa per al desenvolupament especíﬁc de

4. Formació per a joves menors de 30 anys

jans de comunicació, etc., de la difusió de les competències transversals.

cursos de formació per a cada sector productiu.
• Justiﬁcació
- Foment del disseny d’accions innovadores i in-

tegrals de formació per a persones desocupades.

tori per a la formació de persones desocupades.

Promoció de la formació professional i d’altres
alternatives educacionals oferides com ara la formació professional dual per a joves menors de
30 anys, amb una transició educativa-laboral dels
alumnes menors de 30 anys independentment de
la família professional que es curse.

• Nombre de publicacions, intervencions en mit-

• Propostes

jans de comunicació, etc., de la difusió de les ocupacions de difícil cobertura i de tendència positiva
del territori.

- Pla per a augmentar la formació professional

• Indicadors d’avaluació
• Nombre d’accions innovadores fetes en el terri-

• Nombre d’accions formatives fetes en el territori

dual que combine formació i experiència en les titulacions que s’ajusten al model i els sectors productius.

per a la formació de persones desocupades.
- Acostament de les empreses al món educatiu a

3. Promoció de l’adquisició de competències
transversals
• Justiﬁcació
Objectiu estratègic que pretén que tant les persones ocupades com les desocupades adquirisquen
competències transversals necessàries per a l’accés a l’ocupació i per a l’enfortiment del perﬁl professional laboral.

través de taules de diàleg, xarrades, conferències,
etc., amb l’objectiu de conéixer les necessitats reals de les empreses i poder implementar cicles de
formació professional dual.
- Proporcionar la formació a la carta, segons les

necessitats de les empreses i de cada sector productiu.
- Augmentar la matrícula en joves menors de 30

• Propostes

anys dels cicles formatius de la formació professional que s’ofereixen en el territori.

- Difusió de les competències transversals neces-

• Indicadors d’avaluació

sàries per a millorar en el lloc o aconseguir el tipus d’ocupació que s’ofereix en el territori.

- Nombre de joves menors de 30 anys que es ma-

triculen en formació professional dual.
- Programa per al desenvolupament especíﬁc de

competències transversals.

- Nombre de joves menors de 30 anys matriculats

- Potenciar les competències transversals que es-

en els cicles formatius de formació professional
que s’ofereixen en el territori.

tan incloses en els plans d’estudi dels diferents
cicles que s’integren en la formació professional i
en la formació per a l’ocupació perquè els alumnes
diplomats ﬁnalitzen tenint-ne els coneixements.
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- Nombre d’alumnes joves menors de 30 anys ma-

triculats en els cicles de les famílies professionals
de la formació professional relacionades amb la
indústria del territori.

5. Formació especíﬁca amb compromís de contractació

• Indicadors d’avaluació
- Nombre de cicles que s’ofereixen de formació

• Justiﬁcació

professional dual.

És necessària l’oferta en formació amb compromís de contractació que ja es du a terme els últims anys en el territori. Programes amb els quals
s’atorga a les empreses la possibilitat de poder
formar parats de cara a una possible contractació
futura.

- Nombre d’alumnes matriculats en formació pro-

• Propostes

7. Vinculació de l’empresa en el sistema educatiu

- Programa de cursos amb compromís de con-

• Justiﬁcació

tractació presencials, semipresencials o en línia
els continguts dels quals siguen ocupacions especíﬁques de difícil cobertura en el territori.
• Indicadors d’avaluació
- Nombre de cursos oferits amb compromís de

contractació en el territori.
- Nombre d’alumnes matriculats en els cursos

fessional dual.
- Nombre d’alumnes matriculats en els cicles de

les famílies professionals de la formació professional relacionades amb la indústria del territori.

La implicació del teixit empresarial en el sistema
educatiu és una acció que es planteja com a fonamental per a enfortir els llaços entre tots dos
mons. Un objectiu que implica que les empreses
siguen partícips de tot el procés educatiu perquè,
així, en la ﬁnalització dels estudis, els alumnes
acaben amb uns coneixements molt més pràctics
i adequats a les necessitats de les empreses amb
la ﬁnalitat de millorar-ne l’ocupabilitat.

que s’oferisquen en el territori.
• Propostes
6. Foment de la formació professional i impuls
de la formació professional dual
• Justiﬁcació
En el territori que componen les dos àrees funcionals hi ha implantats centres que imparteixen
formació dual. De la mateixa manera, també és
necessari impulsar els mòduls de formació professional que tenen més demanda. Així es podria
facilitar l’accés a la formació a persones que tenen interés a millorar o iniciar els estudis, però
que no poden a causa de la complexitat de conciliar les responsabilitats familiars, la faena i els
estudis.
• Propostes

- Acostament de les empreses al món educatiu a

través de meses de diàleg, xarrades, conferències,
etc., amb l’objectiu de conéixer les necessitats reals de les empreses i poder implementar cicles de
formació professional.
- Proporcionar la formació a la carta, segons les

necessitats de les empreses i de cada sector productiu.
• Indicadors d’avaluació
- Nombre d’accions i trobades entre el teixit em-

presarial i el sistema educatiu.
8. Facilitar a la població informació sobre el
mercat laboral

- Pla per a l’augment de la formació professional

dual que combine formació i experiència en les titulacions que s’ajusten al model i els sectors productius.
- Acostament de les empreses al món educatiu a

través de meses de diàleg, xarrades, conferències,
etc., amb l’objectiu de conéixer les necessitats reals de les empreses i poder implementar cicles de
formació professional dual.

• Justiﬁcació
El fet de disposar d’informació fa que les persones tinguem més recursos a l’hora de decidir. La
difusió d’informació relativa al mercat laboral farà
que inﬂuïsca en la població a l’hora de decidir cap
a on dirigir la carrera professional i cap a on formar-se en funció dels llocs en què hi ha més demanda d’ocupació.
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• Propostes
- Elaborar i difondre informació relativa al mercat

laboral a través de premsa, xarxes socials, portals
d’ocupació, etc., i, en deﬁnitiva, tots els agents que
treballen per l’ocupació i el desenvolupament local.

Resulta necessari, en tot moment, comptar amb
tots els sectors productius que conformen el territori i la seua capacitat per a crear ocupació. El
desenvolupament econòmic i l’impuls de la competitivitat són objectius primordials, per la qual
cosa l’evolució de les activitats productives té un
valor substancial.

• Indicadors d’avaluació
Línies estratègiques
- Nombre de publicacions, intervencions en prem-

sa, etc., sobre la campanya de difusió de la informació publicada relativa al mercat laboral del territori.

1. LÍNIA COVID-19: Suport ﬁnancer i atenció a pimes, micropimes i autònoms amb diﬁcultats
• Justiﬁcació

9. LÍNIA COVID-19: Foment de l’oferta de formació professional relacionada amb la COVID-19
• Justiﬁcació
Objectiu amb el qual s’intenta valorar tota l’educació de formació professional oferida que tinga relació amb la COVID-19 en matèria de sanitat o de
seguretat, i les indústries que han sigut rellevants
en la crisi generada per la pandèmia, com ara la
tèxtil, el plàstic, l’alimentària, la química, etc., i així
fomentar la matriculació i elevar el prestigi de les
famílies professionals dites.
• Propostes

La contracció del sistema econòmic en els últims
anys reverteix en la necessitat d’ajudar les empreses amb diﬁcultats perquè continuen mantenint l’activitat i generant ocupació, especialment i
a curt termini les que han patit en major mesura
els efectes de la crisi provocada per la COVID-19.
• Propostes
- Establir programes d’ajuda a la pime, la micropi-

me i els autònoms dins d’un sistema d’estructura
empresarial més sòlida.
- Suport amb incentius ﬁscals, segons el territori i

a escala local.
- Valoració dels diferents cicles formatius que

s’han vist reforçats després de la crisi provocada
per la COVID-19. Foment de la matriculació a través d’una campanya de difusió tant en els centres
educatius com en els agents del territori que treballen per l’ocupació i el desenvolupament local.

- Establir programes que siguen exclusius per al

• Indicadors d’avaluació

- Nombre d’ajudes rebudes per pimes, micropi-

suport ﬁnancer a la reestructuració i rellançament d’empreses.
• Indicadors d’avaluació

mes i autònoms.
- Nombre d’alumnes matriculats en els cicles for-

matius de formació professional del territori en
les famílies professionals relacionades amb el
tèxtil, el plàstic, la indústria alimentària o la química.

- Nombre d’atencions registrades per a l’ajuda de

Objectiu estratègic 5

• Justiﬁcació

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS)

Aproﬁtar els avantatges del territori per a afavorir
el desenvolupament de noves empreses i idees de
negoci i convertir-se també en motor empresarial
i industrial.

Consolidació del model productiu mitjançant
l’impuls de sectors existents i el suport a noves
activitats especialment de més valor afegit, en
el context del desenvolupament local

pimes, micropimes i autònoms.
1. Atracció d’empreses i creixement empresarial

• Propostes
- Accions de divulgació i promoció del model pro-

ductiu del territori per a atraure noves inversions.
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- Accions de suport a la diversiﬁcació del model

- Nombre de projectes executats de manera col-

productiu.

lectiva.

- Pla per a fomentar l’elaboració i la comercialit-

3. Impuls a una agricultura comercial sostenible

zació de productes del territori fruit del saber fer
local i comarcal, i suport per a visibilitzar-los mitjançant ajudes a les empreses xicotetes.

• Justiﬁcació

• Indicadors d’avaluació

S’aposta per l’agricultura de proximitat del territori en les dos àrees funcionals, a més cultivada de
manera sostenible.

- Nombre d’accions executades per a la divulgació

i promoció del model productiu del territori.

• Propostes

- Nombre d’accions executades per a la diversiﬁ-

- Incentius comercials d’ajuda a l’agricultura de

cació del model productiu del territori.

quilòmetre 0 i de proximitat.

- Nombre d’accions executades per al pla de fo-

- Campanya de difusió dels productes cultivats en

mentar l’elaboració i comercialització de productes del territori.

el territori per a valorar-los.
- Campanya de conscienciació en els comerços lo-

2. Crear sinergies per a uniﬁcar sectors productius del territori

cals per a la compra i adquisició dels productes
autòctons.

• Justiﬁcació

• Indicadors d’avaluació

Necessitat d’una adaptació i renovació de l’estructura socioeconòmica basada en les noves
necessitats emergents en el territori, especialment apostant per més especialització en les
branques del tèxtil, el metall, el plàstic, la mecànica, la mecatrònica, etc., en les zones industrials de les dues àrees funcionals del territori, i
aconseguir així uniﬁcar tots els sectors industrials esmentats.

- Nombre de publicacions, intervencions en prem-

sa, etc., sobre la campanya de difusió dels productes cultivats en el territori.
- Nombre de comerços que reben informació so-

bre la compra i adquisició de productes autòctons.
- Nombre d’incentius comercials concedits.

• Propostes

4. Aproﬁtament del potencial endogen del comerç i exportar-lo en línia

- Promoure esdeveniments, ﬁres i/o fòrums de

• Justiﬁcació

participació en què les empreses, les associacions
empresarials, les organitzacions sindicals i els representants dels diferents sectors productius del
territori creen un banc d’idees, experiències i bones pràctiques i s’aconseguisca uniﬁcar i millorar
les relacions entre sectors.
- Intercanvi d’informació entre sectors productius

per a l’expansió de les activitats empresarials.
- Incentivar l’execució de projectes conjuntament.

Tant Alcoi (àrea funcional d’Alcoi) com Ontinyent
(àrea funcional de la Vall d’Albaida) són ciutats
comercials amb unes àrees d’inﬂuència que van
més enllà dels límits comarcals, de manera que
es tracta d’un sector que demana ocupació tradicional i futura. És necessari potenciar-les com a
àrees comercials amb la ﬁnalitat de realitzar les
necessitats comercials i que la població no es veja
en la necessitat d’acudir a altres zones a comprar,
a més d’exportar tot el potencial a través del comerç en línia.

• Indicadors d’avaluació
• Propostes
- Nombre d’esdeveniments, ﬁres, fòrums de parti-

cipació, etc., fets en què participen empreses, associacions, organitzacions sindicals, etc.

- Treball conjunt entre totes les cambres de co-

merç amb presència en el territori i altres agents
competents que treballen per la millora del co659
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merç en la qual s’uniﬁquen criteris i es cree una
estratègia comuna que incloga tots els comerços
del territori.

- Nombre de publicacions, intervencions en prem-

- Campanya de difusió de les zones més relle-

- Nombre de persones que reben un pla de forma-

vants i importants del territori per a potenciar-ne
la marca comercial.

ció en llocs especíﬁcs dels hotels i en l’hostaleria.

sa, etc., sobre les campanyes de difusió turístiques.

- Nombre d’incentius ﬁscals i ajudes concedides.

• Indicadors d’avaluació
- Nombre de publicacions, intervencions en prem-

sa, etc., sobre les campanyes de difusió comercial
de les zones més importants i rellevants del territori.
- Nombre d’accions per al treball conjunt executa-

des entre els agents del territori.
5. Suport a empreses del sector turístic, mitjançant polítiques coordinades supramunicipals,
comarcals i metropolitanes
• Justiﬁcació
Formació i qualiﬁcació de persones en hoteleria i
hostaleria, principalment. Potenciar les zones forestals i naturals de les dos àrees funcionals com
a focus turístic. Hi ha una gran presència de càmpings i cases i allotjaments rurals, fet que converteix el territori en un espai de turisme interior
atractiu.

6. Foment d’accions dirigides a l’impuls d’activitats industrials i logístiques
• Justiﬁcació
El teixit empresarial, i especialment les indústries que predominen en el territori, es veuen en la
necessitat de millorar les seues activitats logístiques i aconseguir així potenciar tot el seu ecosistema derivat de la seua activitat.
• Propostes
- Esdeveniments, ﬁres i/o fòrums de participació

en què les empreses, les associacions empresarials, les organitzacions sindicals i els representants dels diferents sectors productius del territori creen sinergies sobre les activitats logístiques i
milloren conjuntament.
- Pla de millora conjunta per a l’estructura logísti-

ca de les empreses del territori.

• Propostes

• Indicadors d’avaluació

- Pla de suport amb incentius ﬁscals per a fomen-

- Nombre d’esdeveniments, ﬁres, fòrums de par-

tar el sector turístic del territori.

ticipació, etc., celebrats en què participen empreses, associacions, organitzacions sindicals, etc.

- Suport per a la millora d’instal·lacions i allotja-

ments turístics.

- Nombre d’empreses que reben un pla de millora

conjunta per a l’estructura logística.
- Treball conjunt amb els agents, les associacions,

etc., relacionats que treballen pel turisme de la
zona per a crear una estratègia comuna.

7. Processos d’internacionalització empresarial
• Justiﬁcació

- Fomentar el turisme local entre la població local.
- Campanya de difusió dels espais i llocs turístics

del territori.

Impuls de la internacionalització en les empreses
que tan sols comercien en el mercat estatal, a través de nous processos que afavorisquen l’expansió del teixit empresarial del territori.

- Pla de formació de persones en els llocs especí-

ﬁcs dels hotels i en l’hostaleria.

• Propostes

• Indicadors d’avaluació

- Realització d’una radiograﬁa de les empreses del

- Nombre de millores en instal·lacions i allotja-

territori i classiﬁcació segons el mercat amb què
treballen per a poder conéixer l’estat de les empreses en matèria d’internacionalització.

ments turístics.
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- Oferir informació que explique els avantatges i

• Propostes

els processos per a les empreses que vulguen internacionalitzar-se.

• Realització d’una radiograﬁa de les empreses

- Impulsar els serveis d’assessorament especíﬁc

per a les empreses sense presència internacional
i que tenen intenció d’expandir el seu mercat.

del territori i classiﬁcació segons el grau de R+D+I
amb què treballen per a poder conéixer l’estat de
les empreses del territori en matèria d’innovació.
• Promoure un pla de millora de la innovació per a

• Indicadors d’avaluació
- Nombre d’empreses que reben un pla d’interna-

les empreses que no aposten per nous processos
i/o que es consideren en la necessitat d’invertir en
innovació i desenvolupament.

cionalització.
• Impulsar serveis d’assessorament especíﬁc per
- Nombre d’empreses que reben assessorament

especíﬁc en matèria d’internacionalització.
8. Suport a territoris, comarques i municipis
desfavorits
• Justiﬁcació
Desenvolupament equilibrat del territori mitjançant polítiques regeneradores davant dels problemes generats per la industrialització tradicional,
la despoblació, la crisi de l’agricultura comercial,
etc. S’ha de prestar més atenció als municipis de
la Vall d’Albaida i del Comtat amb menys de mil
habitants.

a les empreses que es veuen en la necessitat d’invertir en nous processos.
• Treball conjunt amb el CEEI Alcoi-València i al-

tres agents que treballen per la innovació per a
crear una estratègia comuna que uniﬁque criteris
en el procés de millora de la innovació en les empreses del territori.
• Indicadors d’avaluació
• Nombre d’empreses que reben un pla de millora

de la innovació.
• Nombre d’empreses que reben assessorament

especíﬁc en matèria d’innovació.
• Propostes
Objectiu estratègic 6
- Promoure una jornada participativa, un fòrum,

una mesa de treball, etc., en què, conjuntament,
les mancomunitats de l’Alcoià i el Comtat i de la
Vall d’Albaida treballen per a crear una estratègia
comuna que aborde la problemàtica dels territoris
més desfavorits de les dos àrees funcionals.

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS)

• Indicadors d’avaluació

La bretxa de gènere que hi ha en les diferents àrees del mercat laboral comporta el tractament del
fet d’una manera transversal. Així, serà necessari
actuar tant en els problemes d’accés a l’ocupació
com en les desigualtats que hi ha en les condicions
laborals, com ara la conciliació familiar, el salari, o
els llocs directius. Així, amb l’objectiu estratègic es
pretén abordar el problema de la desigualtat de gènere i aconseguir unes condicions més equitatives.

- Nombre de jornades participatives, fòrums, me-

ses de treball, etc., duts a terme en què participen
les mancomunitats de l’Alcoià i el Comtat i de la
Vall d’Albaida.
9. Impuls de R+D+I en les empreses

Principi de transversalitat de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones

• Justiﬁcació
Línies estratègiques
Implantació en el territori de centres d’investigació, desenvolupament i innovació en el context del
Sistema d’Innovació Valencià (de l’Agència Valenciana d’Innovació).

1. Fomentar la igualtat entre homes i dones
• Justiﬁcació
Les condicions tant socials com laborals han de
ser justes i igualitàries independentment del sexe
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de cada persona. És per això que ha de fomentar-se la igualtat de gènere especialment en l’àmbit laboral.

3. Millora de l’ocupació de les dones i de l’accés

• Propostes

Iniciatives dirigides a reforçar i donar suport a la
consideració de les dones en el mercat laboral,
que es vulnera en molts casos, segons apunten la
majoria dels estudis.

- Realització d’una radiograﬁa de les empreses

que tinguen implementats plans d’igualtat entre
els seus treballadors i treballadores per a conéixer l’estat actual de les empreses del territori en
matèria d’igualtat.

• Justiﬁcació

• Propostes
- Potenciar la inclusió de la dona en les ocupaci-

- Incentivar l’assessorament perquè les empreses

del territori implementen plans d’igualtat.

ons masculinitzades del mercat laboral a través
d’accions de sensibilització en escoles i entorns
juvenils.

• Indicadors d’avaluació
- Assessorar en polítiques de suport a les dones
- Nombre d’empreses que tenen implementats

plans d’igualtat.

en l’àmbit laboral i a les polítiques efectives de
conciliació laboral-familiar.

- Nombre d’empreses que adopten un nou pla

• Indicadors d’avaluació

d’igualtat.
- Nombre de dones que han rebut un programa de

2. Mecanismes d’antidiscriminació

suport en l’àmbit laboral i a les polítiques de conciliació laboral-familiar.

• Justiﬁcació
- Nombre d’accions executades amb la ﬁnalitat de

Mecanismes perquè qualsevol col·lectiu puga optar a les mateixes oportunitats laborals i socials
independentment de la seua condició, posant els
recursos suﬁcients independentment de les seues
característiques.

potenciar la inclusió de la dona en les ocupacions
masculinitzades del mercat laboral.

• Propostes

• Justiﬁcació

- Promoure un fòrum, una ﬁra i/o una jornada par-

Mesures que afavorisquen la conciliació personal,
familiar i laboral de les persones que treballen, de
manera que l’activitat laboral no supose un obstacle en el desenvolupament equitatiu d’homes i dones en el mercat de treball, especialment després
de les mesures implementades de teletreball en
la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.

ticipativa en què estiguen presents representants
de col·lectius desfavorits del territori i puguen exposar les seues necessitats reals i les diﬁcultats
que troben en el dia a dia del treball.
- Incentivar accions perquè les empreses del ter-

ritori adopten plans de mesures amb la ﬁnalitat
que eviten les diﬁcultats que troben els col·lectius
desfavorits.

4. LÍNIA COVID-19: Regulació del teletreball i
conciliació

• Propostes
- Reforçar els instruments de suport a la concilia-

• Indicadors d’avaluació

ció de la vida laboral i familiar a través d’un suport
directe a les empreses.

- Nombre de fòrums, ﬁres, jornades, etc., celebrats

en què s’aborde la problemàtica que troben els
col·lectius desfavorits.

• Indicadors d’avaluació
- Nombre d’accions en les empreses que donen

- Nombre d’empreses que han rebut un pla de me-

sures amb la ﬁnalitat que eviten les diﬁcultats que
troben els col·lectius desfavorits.
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suport als instruments de conciliació laboral-familiar.

Objectiu estratègic 7
(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS RECURSOS TERRITORIALS)

2. Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats com el medi rural
• Justiﬁcació

Millora de les infraestructures, els equipaments
i els serveis públics
Una millora que incideix en la competitivitat dels
territoris, en la qualitat de vida de les persones, en
l’atractiu territorial (tant per a persones com per
a empreses) i en l’articulació dels territoris, tant
en la connectivitat interna com en l’externa. Hi
ha factors decisius en el desenvolupament de la
capacitat d’innovació i en l’avanç cap a un desenvolupament territorial sostenible. Amb l’objectiu
estratègic, es pretén aconseguir, per tant, millorar
tots els recursos que es posen a la disposició de
la ciutadania per a millorar la qualitat i les condicions de vida, i al seu torn, aconseguir un territori
més cohesionat.

Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats,
com el medi rural. El 88% dels municipis de l’àrea
funcional de la Vall d’Albaida té menys de cinc mil
habitants (vint dels trenta-quatre municipis tenen
menys de mil habitants). En l’àrea funcional d’Alcoi és la comarca del Comtat la que té municipis
amb menys població (de vint-i-quatre municipis,
vint-i-un tenen no arriba a mil habitants), i a l’Alcoià, de huit municipis, dos tenen menys de mil
habitants, tot i que és on hi ha la major part del
conjunt del territori.
• Propostes
- Establir més línies de transport intercomarcal

Línies estratègiques
1. Millora de la dotació de serveis públics i equipaments i infraestructura per a les activitats industrials

que permeten a les persones més mobilitat pel
territori, especialment per les zones més desfavorides que compten amb menys serveis de transport.
- Millora de les vies d’accés a les àrees més des-

• Justiﬁcació

poblades del territori.

Millora de la infraestructura industrial. Necessitat
de disposar de polígons empresarials

- Millora de l’estat de les carreteres en les zones

dotats amb equipament tecnològic. És necessària
la coordinació supramunicipal i la millora de la infraestructura de serveis d’internet d’alta velocitat.

• Indicadors d’avaluació
- Nombre de línies de transport intercomarcal.

• Propostes

- Nombre d’actuacions per a la millora de les vies

amb pitjor infraestructura del territori.

d’accés a les àrees més despoblades del territori.
- Establir més línies de transport intercomarcal

que permeten a les persones més mobilitat cap
als polígons industrials del territori.

- Nombre d’actuacions per a la millora de les car-

reteres en les zones amb pitjor infraestructura del
territori.

- Millora dels accessos als polígons industrials del

territori, així com dotar-los amb més prestació en
tot l’espai.

3. Millora de les comunicacions internes i externes relatives al transport entre les dos àrees
funcionals

• Indicadors d’avaluació
• Justiﬁcació
- Nombre de línies de transport intercomarcal.
- Nombre d’actuacions per a la millora dels polí-

gons industrials del territori.

Millora de les comunicacions internes i externes.
Millora de l’autovia que uneix les àrees funcionals
i de les carreteres tant nacionals com comarcals
que fa que tots els municipis de les tres comarques del territori estiguen integrats i disposen
d’infraestructures de qualitat.
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• Propostes

Objectiu estratègic 8

- Millora de les vies d’accés en tots els municipis

de les dos àrees funcionals del territori.

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS)

- Millora de l’estat de les carreteres nacionals, co-

Estructura territorial i xarxes internes

marcals, autovies, etc., en les tres comarques que
comprenen les dos àrees funcionals.
- Millora de les línies de transport intercomarcal.

• Indicadors d’avaluació
- Nombre d’actuacions per a la millora de les vies

d’accés als municipis del territori.
- Nombre d’actuacions per a la millora de les car-

El fet que hi haja xarxes en un territori el converteix en un territori innovador, alhora que genera
compenetració i unió entre el teixit empresarial i
la vida social. És necessari generar acords entre
els agents socioeconòmics del territori, siguen
públics o privats, amb ﬁnalitats que responguen
a interessos comuns, tant per a la promoció de
l’emprenedoria social, projectes de formació i orientació i inserció laboral de parats com per a l’assessorament a l’empresari.

reteres en el territori.
Línies estratègiques
- Nombre d’actuacions per a la millora de línies de

transport intercomarcal.
4. LÍNIA COVID-19: Adaptació de les instal·lacions de les infraestructures a les noves exigències sanitàries
• Justiﬁcació
Davant de les noves exigències en matèria de seguretat laboral i sanitària, es planteja l’adequació
de tota la infraestructura laboral del territori, de
manera que s’ajuste a la normativa sanitària generada per la crisi de la COVID-19 amb la ﬁnalitat
que treballadors i treballadores acudisquen al lloc
de treball amb total seguretat i garanties que no
es produirà cap contagi.
• Propostes
- Implementació d’un pla d’adequació de les instal-

lacions tant públiques com privades davant de les
noves exigències sanitàries i de seguretat.

1. Foment de la cooperació amb agents públics i
privats en qüestions d’ocupació, formació i emprenedoria
• Justiﬁcació
És necessària la coordinació completa entre les
diferents administracions i agents que treballen
per la millora de l’ocupació, la formació i l’emprenedoria perquè, així, s’adeqüe l’oferta a la demanda actual. En deﬁnitiva, creació de xarxes territorials per a la millora de la coordinació entre les
administracions locals i les empreses per a la generació d’ocupació.
• Propostes
- Promoure un fòrum, una jornada, una taula de

participació, etc., que incloga tots els agents que
treballen per l’ocupació, la formació i l’emprenedoria en el territori i en què es creen sinergies i
intercanvi d’informació per al desenvolupament
laboral de la zona.

- Impulsar l’establiment de punts d’informació so-

bre els nous protocols sanitaris en comerços, espais públics, instal·lacions empresarials, etc.

- Participació de les empreses i de les associaci-

ons empresarials en els processos de foment de
l’ocupació.

• Indicadors d’avaluació
• Indicadors d’avaluació
- Nombre de punts d’informació sobre nous proto-

cols de seguretat sanitària.

- Nombre de fòrums, jornades, meses, etc., cele-

- Nombre d’instal·lacions tant públiques com pri-

brats que incloguen agents del territori que treballen per l’ocupació, la formació i l’emprenedoria.

vades que tenen implementat un pla d’adequació
de seguretat sanitària.

- Nombre accions en què han participat les em-

preses i les associacions empresarials en els pro664

cessos de foment de l’ocupació.

avantatges d’associar-se entre elles.

2. Involucrar la ciutadania en els processos de
participació per a la presa de decisions

• Indicadors d’avaluació
- Nombre d’empreses que han rebut informació

• Justiﬁcació
Promoure els processos de participació ciutadana
disponibles en les diferents plataformes disponibles del territori perquè, d’aquesta manera, la població estiga implicada en la presa de decisions
dels governs locals.

relativa a altres empreses gestionades per joves
menors de 30 anys.
4. LÍNIA COVID-19: Manteniment dels canals
d’informació oberts a la ciutadania i a les empreses relatius a la COVID-19
• Justiﬁcació

• Propostes
- Campanya de difusió dels diferents processos

de participació ciutadana que hi ha en el territori
on s’explique el procediment, la importància de la
participació, així com els avantatges que suposa.

Impuls i manteniment dels canals de comunicació
per a la ciutadania i el teixit empresarial a través
de les diferents plataformes disponibles en el territori, amb al·lusió especial a la informació relativa
als nous processos i canvis provocats per la pandèmia de la COVID-19.

- Facilitar els canals de participació, acostant-los

a tota la població i incloent-hi els col·lectius que
tenen més diﬁcultats.

• Propostes
- Manteniment dels canals d’informació que hi ha

• Indicadors d’avaluació
- Nombre de publicacions, intervencions en prem-

sa, etc., de la difusió de la campanya sobre els
diferents processos de participació ciutadana del
territori.

de les administracions públiques i inclusió d’un
apartat especíﬁc sobre consultes i informació relativa a la COVID-19, tant per a empreses com per
a la ciutadania.
• Indicadors d’avaluació

- Nombre d’accions que faciliten als canals de par-

- Nombre de canals d’informació que inclouen un

ticipació una usabilitat millor.

apartat especíﬁc sobre consultes i informació relativa a la COVID-19.

3. Impulsar l’associacionisme a escala territorial dels diferents actors i especialment dels collectius de joves
• Justiﬁcació
Foment del cooperativisme i l’associacionisme,
especialment en el col·lectiu de joves en el territori. És a dir, impulsar les persones menors de 30
anys a crear noves associacions que lluiten i treballen per objectius comuns del col·lectiu.
• Propostes

Objectiu estratègic 9
(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
LES XARXES TERRITORIALS)
Xarxes territorials externes, col·laboracions
L’existència de xarxes territorials tant regionals
i estatals com internacionals és un símbol de
desenvolupament territorial. Unes xarxes que han
de comptar amb la participació dels actors del
territori per a poder impulsar i dinamitzar el mercat de treball.

- Realització d’una radiograﬁa dels empresaris jo-

ves menors de 30 anys en el territori per a conéixer l’estat actual de l’associacionisme en el territori.

Línies estratègiques

- Enviament d’informació a les empreses amb

1. Iniciatives de col·laboració, comunicació i cooperació de diferents àrees empresarials, incloent-hi les de fora del territori

l’objectiu que tinguen el coneixement de quines
les gestionen joves menors de 30, i incloent-hi els

• Justiﬁcació
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Establir accions de col·laboració i cooperació amb
àrees empresarials de fora del territori suposa un
impacte positiu per a tots els agents territorials. Alguns models empresarials poden servir d’exemple
i suposar noves oportunitats de col·laboració.

- Nombre d’empreses involucrades en processos

• Propostes

3. Afavorir xarxes externes de coneixement

- Fer fòrums o ﬁres en què les empreses puguen

• Justiﬁcació

conéixer els seus diferents projectes i posar-los
en comú.
- Crear un directori d’empreses aﬁns o amb poten-

cial col·laborador en què puguen sorgir sinergies.

• Indicadors d’avaluació

d’internacionalització (importació / exportació /
seus internacionals, etc.).

De manera transversal a les línies anteriors, afavorir les xarxes externes de coneixement suposarà més transferència de coneixement que resultarà beneﬁciosa per a tots els agents territorials i
afavorirà aconseguir objectius comuns.

- Fer publicitat de totes les accions executades o

per executar que han sorgit gràcies a la posada
en comú d’idees.

• Propostes
- Establir vies de comunicació permanents entre

- Llançar idees o projectes que requerisquen la

els agents territorials implicats.

col·laboració i la iniciativa de les empreses.
- Informar la ciutadania de les xarxes existents i
- Línies de comunicació entre pactes territorials

convidar-la a participar-hi.

per a transmetre coneixement sobre el teixit empresarial.

• Indicadors d’avaluació

• Indicadors d’avaluació

• Nombre d’accions que han tingut repercussió en

el territori fruit de les xarxes.
- Nombre de reunions mantingudes.
• Nombre de participants que conformen les xar- Nombre d’empreses adherides al directori.

xes.

- Nombre d’accions publicitàries.

• Nombre de reunions mantingudes.

- Nombre de reunions entre pactes territorials.

Objectiu estratègic 10

2. Impuls a la internacionalització de les empreses

(OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ)

• Justiﬁcació
Transversalitat de la innovació
El mercat estranger ha de ser accessible perquè
el teixit empresarial puga tindre potencial d’expansió. S’han de reforçar les relacions internacionals i els recursos per a posar en comú empreses
del territori amb el mercat internacional.
• Propostes

El valor de la innovació com un fenomen col·lectiu requereix que s’incorpore en els processos
productius amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat de les empreses. El seu valor territorial combinant el factor empresarial amb l’entorn
socioeconòmic és clau per a maximitzar-ne els
recursos extraeconòmics.

- Atracció d’inversió estrangera mitjançant fòrums

i acords.

Línies estratègiques

- Partides econòmiques que premien la innovació

1. Millora de la transferència de coneixement entre els centres d’investigació i les universitats, les
empreses i els centres de formació professional

en les empreses.
- Acostar a l’empresa l’assessorament disponible

en matèria d’internacionalització.
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• Justiﬁcació

Els alumnes de formació professional formaran part
del mercat laboral del futur. Per això, han d’estar en
contacte permanent tant amb la realitat laboral com
amb els centres d’investigació, les universitats i les
empreses. La transmissió de coneixement entre tots
els actors suposarà un beneﬁci i podrà orientar més
idòniament els interessos laborals de l’alumnat.

- Nombre d’accions coordinades entre centres for-

matius i empresa.
3. Suport als ecosistemes territorials d’innovació i emprenedoria a través de la formació destinada a la innovació.
• Justiﬁcació

• Propostes

- Projectes d’empreses, centres d’investigació i uni-

En un ecosistema territorial d’innovació, els processos evolucionen i requereixen actualitzacions.
La formació orientada a la innovació és un motor d’impuls per a noves accions d’emprenedoria,
atracció de talent i creació de projectes disruptius.

versitats que involucren els alumnes, incentiven la
innovació i s’adapten a les necessitats del territori.

• Propostes

• Indicadors d’avaluació

- Accions formatives especíﬁques sobre pràcti-

- Visites d’alumnes a empreses, universitats i cen-

tres d’investigació.

ques innovadores (jornades, fòrums, etc.).
- Nombre de visites d’alumnes a empreses, uni-

versitats i centres d’investigació.

- Més incentiu a la innovació i a les iniciatives em-

prenedores.
- Nombre visites d’universitats, centres d’investigació

i empreses als centres de formació professional.

• Indicadors d’avaluació

- Nombre d’actes que connecten els centres edu-

- Nombre d’accions formatives relacionades amb

catius de diferents nivells amb les empreses.

la innovació.

- Nombre de projectes d’alumnes transferits a

4. Promoció de clústers territorials de la innovació (CTI)

empreses, universitats i/o centres d’investigació.
2. Oferta de serveis innovadors dirigits a les
empreses i assessorament a empreses

• Justiﬁcació

La innovació és l’element diferenciador de les empreses. Les que aposten pel moviment de la indústria 4.0 seran capaces de desenvolupar estratègies
que els permeten créixer i invertir en el futur.

Els clústers territorials d’innovació que hi ha al
territori necessiten el suport de l’Administració i
xarxes que els mantinguen. Que n’hi haja suposa
un increment de la competitivitat, l’accés a nous
mercats i el desenvolupament tecnològic, una sèrie
de beneﬁcis que tenen repercussió en el territori
i els fan protagonistes de la indústria estratègica.

• Propostes

• Propostes

- Connectar els serveis disponibles a escala local

- Donar suport, des de l’Administració pública, als

amb les empreses buscant, per exemple, col·laboracions entre centres educatius i empreses.

clústers del territori (joguet, plàstic, tèxtil i química).

• Justiﬁcació

- Valorar l’efectivitat dels clústers i acostar-los
- Donar a conéixer les línies de ﬁnançament per a la

innovació i la internacionalització de les empreses
a escala local, autonòmica, estatal i internacional.

a empreses potencialment interessades a formar-ne part.
• Indicadors d’avaluació

• Indicadors d’avaluació
- Nombre de clústers territorials de la innovació.
- Nombre d’assessoraments en matèria d’innovació.
- Nombre d’empreses que formen part d’alguna
- Nombre d’ajudes concedides a la innovació.

associació empresarial del territori.
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Quadre resum
Objectius estratègics

Línies estratègiques

OE.1: Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció laboral

· Foment de l’accés de joves a la primera ocupació i retenció de talent.
· Programes dirigits a la inserció de persones desocupades.
· Foment de cultura emprenedora i desenvolupament d’iniciatives emprenedores i d’autoocupació.

OE.2: Qualitat de l’ocupació i millora
de les pràctiques de gestió de la mà
d’obra

· Impuls al diàleg social.
· Augment de l’estabilitat mitjançant la disminució de la temporalitat.
· LÍNIA COVID-19: Reformular les mesures de seguretat i salut laboral i adaptar-les a la situació actual.
· Incorporació de mesures per a combatre i reduir pràctiques de l’economia submergida.
· Ajudes a la conciliació familiar i laboral.
· Donar suport a la responsabilitat social i empresarial.
· Participació del personal treballador en l’empresa (gestió, beneficis, propietat).

· Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits (gent jove, majors de 45 anys, persones parades de llarga
duració, persones amb diversitat funcional).
OE.3: Atenció a les persones, inclusió · Coordinació entre els diferents agents que treballen amb els col·lectius esmentats per a inserir-los en el
social de col·lectius desfavorits
mercat laboral.
· Suport a col·lectius en risc d’exclusió social.
· Emprenedoria i autoocupació com a eines d’apoderament del col·lectiu desfavorit.

Objectius
estratègics
relacionats amb
els recursos
territorials

Objectius
estratègics
relacionats
amb les xarxes
territorials

Objectius
estratègics
relacionats amb
els processos
d’innovació
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OE.4: Millora de les qualiﬁcacions
laborals de la població i de
l’adequació del sistema de formació
local a les necessitats territorials

· Formació per a persones ocupades i qualificació professional.
· Formació per a persones desocupades i requalificació.
· Promoció de l’adquisició de competències transversals.
· Formació per a joves menors de 30 anys.
· Formació específica amb compromís de contractació.
· Foment de la formació professional i impuls de la formació professional dual.
· Vinculació de l’empresa en el sistema educatiu.
· Facilitar a la població informació sobre el mercat laboral.
· LÍNIA COVID-19: Foment de l’oferta de formació professional relacionada amb la COVID-19.

OE.5: Consolidació del model
productiu mitjançant l’impuls de
sectors existents i el suport a
noves activitats especialment de
més valor afegit, en el context del
desenvolupament local

· LÍNIA COVID-19: Suport financer i atenció a pimes, micropimes i autònoms en dificultats.
· Atracció d’empreses i creixement empresarial.
· Crear sinergies per a unificar sectors productius del territori.
· Impuls a una agricultura comercial sostenible.
· Aprofitament del potencial endogen del comerç i exportar-lo en línia.
· Suport a empreses del sector turístic, mitjançant polítiques coordinades supramunicipals, comarcals i
metropolitanes.
· Foment d’accions dirigides a impulsar activitats industrials i logístiques.
· Processos d’internacionalització empresarial.
· Suport a territoris, comarques i municipis desfavorits.
· Impuls de R+D+I en les empreses.

OE.6: Principi de transversalitat de
gènere, igualtat de condicions entre
homes i dones

· Fomentar la igualtat entre homes i dones.
· Mecanismes d’antidiscriminació.
· Millora de l’ocupació de les dones i de l’accés.
· LÍNIA COVID-19: Regulació del teletreball i conciliació.

OE.7: Millora de les infraestructures,
equipaments i serveis públics

· Millora de la dotació de serveis públics i equipaments i infraestructura per a les activitats industrials.
· Millora de la dotació de serveis públics i equipaments, en particular en els territoris infradotats com ara el
medi rural.
· Millora de les comunicacions internes i externes relatives al transport entre les dos àrees funcionals.
· LÍNIA COVID-19: Adaptació de les instal·lacions de les infraestructures a les noves exigències sanitàries.

OE.8: Estructura territorial i xarxes
internes

· Foment de la cooperació amb agents públics i privats en temes d’ocupació, formació i emprenedoria.
· Involucrar la ciutadania en els processos de participació per a la presa de decisions.
· Impulsar l’associacionisme a escala territorial dels diferents actors, i especialment dels col·lectius de joves.
· LÍNIA COVID-19: Manteniment dels canals d’informació oberts a la ciutadania i a les empreses relatius a la
COVID-19.

OE.9: Xarxes territorials externes,
col·laboracions

· Iniciatives de col·laboració, comunicació i cooperació de diferents àrees empresarials, incloent-hi les de fora
del territori.
· Impuls a la internacionalització de les empreses.
· Afavorir xarxes externes de coneixement.

OE.10: Transversalitat de la
innovació

· Millora de la transferència de coneixement entre els centres d’investigació i les universitats, les empreses i els
centres de formació professional.
· Oferta de serveis innovadors dirigits a les empreses i assessorament.
· Suport als ecosistemes territorials d’innovació i emprenedoria a través de la formació destinada a la innovació.
· Promoció de clústers territorials de la innovació (CTI).

4. CONCLUSIONS
Sobre el diagnòstic territorial
Respecte a l’estructura del mercat de treball, es
continua observant una bretxa de gènere en els
indicadors que giren entorn de la desocupació.
Més de la mitat d’aﬁliacions a la Seguretat Social la representen homes i el major nombre d’aﬁliacions es concentra, generalment, en els grups
d’edat de 40 a 44 anys i de 45 a 49.
Amb els sol·licitants d’ocupació succeeix una cosa
similar a les aﬁliacions, es continua observant
una bretxa de gènere entre sol·licitants, i són les
dones, signiﬁcativament, les més afectades per la
desocupació. El grup d’edat de majors de 44 anys
continua sent el més perjudicat a l’hora d’accedir
a una ocupació. Un col·lectiu que continua trobant
obstacles per a aconseguir ocupació i continua
necessitant polítiques d’ocupació que en faciliten
la inserció en el mercat laboral.
La incidència de la COVID-19 sobre l’estructura
social ha transformat la bona tendència que presentaven indicadors rellevants com ara el nombre
de contractes i el nombre de parats. S’ha inclòs
un nou indicador que no estava previst incloure
anteriorment, el nombre d’ERTO en empreses. Per
comarques, l’Alcoià i la Vall d’Albaida són les més
afectades, en data de 17 de juny del 2020. En el
cas de l’Alcoià, hi ha 1.415 empreses en ERTO i
10.474 treballadors afectats, mentre que a la Vall
d’Albaida les xifres arriben a 1.231 empreses en
ERTO i 8.531 treballadors afectats. Els epígrafs
C (Indústria manufacturera) i G (Comerç en gros
i a la menuda) de la CNAE (Classiﬁcació nacional
d’activitats econòmiques) han sigut els més damniﬁcats. La indústria manufacturera ha deixat en
ERTO 759 empreses i 12.555 treballadors de les
àrees funcionals de l’Alcoià i la Vall d’Albaida. El
comerç en gros i a la menuda va suposar ERTO
per a 820 empreses i 4.511 persones treballadores de les dos àrees funcionals.
Així, les prediccions positives sobre la creació
d’ocupació i el creixement econòmic s’han vist alterades amb les restriccions excepcionals ocasionades per la crisi sanitària.
D’altra banda, l’oferta formativa del territori ha
variat lleugerament i ha afectat els cicles formatius de formació professional bàsica, reubicant un
cicle tancat en un altre centre i incorporant-ne un
de nou. Es continua cobrint part de les necessitats formatives del territori, però continua sent

necessari potenciar la formació professional dual
i adaptar els continguts curriculars a les necessitats de les empreses i a les novetats en matèria
de tecnologies de la informació i la comunicació.
El conﬁnament, fruit de les mesures adoptades a
escala estatal contra la COVID-19, va suposar el
tancament de tots els centres formatius del territori i la paralització de la formació en centres de
treball. Les classes presencials es van substituir
per classes virtuals a través de videoconferències,
però la temporalització dels continguts curriculars
impartits es va veure afectada signiﬁcativament.
El sector serveis continua sent l’eix entorn del
qual gira la major part de l’activitat empresarial
de la zona, seguit per la indústria, protagonitzada per empreses del sector del plàstic, el tèxtil, la
cosmètica i el paper. Tant en l’àmbit privat com en
el públic han anat sorgint cada vegada més iniciatives encaminades a fomentar la internacionalització de les empreses, i es faciliten així noves
línies de negoci i s’afavoreix la innovació.
La crisi ocasionada per la COVID-19 no només ha
suposat l’augment de xifres alarmants en els indicadors de desocupació, sinó que ha posat a prova
moltes empreses de diferents sectors que, després de veure alterada la producció, decideixen
transformar les línies productives i adaptar-les
a les necessitats del moment. Així, empreses del
sector del plàstic i de la cosmètica es bolquen a
fabricar envasos i gel hidroalcohòlic, respectivament, mentre que les del sector tèxtil se centren a
elaborar de màscares i material sanitari.
La xarxa d’agents territorials s’estableix amb
l’objectiu de consolidar els stakeholders socioeconòmics clau, que han de tindre rellevància
especial en les decisions que comporten el dia
a dia de la ciutadania. Amb la xarxa, es posa a
la disposició una llista d’organitzacions i administracions repartides entre les dos àrees funcionals. La xarxa la formen dotze organitzacions
empresarials, clústers i altres, dos organitzacions sindicals, dos mancomunitats, tres ajuntaments, dos universitats, centres educatius, dos
centres d’ocupació i formació i dos consells territorials educatius.
Sobre els objectius i les seues línies estratègiques
Els deu objectius estratègics que formen part
dels integrats en l’Estratègia 2020 estan dividits
en tres àrees de treball: «Objectius estratègics
relacionats amb els recursos territorials», en què
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s’inclouen set objectius; «Objectius estratègics relacionats amb les xarxes territorials», en què se
n’inclouen dos i, ﬁnalment, «Objectius estratègics
relacionats amb els processos d’innovació», en
què s’inclou un objectiu. En tots els objectius s’inclouen una sèrie de línies estratègiques especíﬁques i adaptades al territori.
En total, s’han establit cinquanta-dos línies estratègiques i, de les quals sis són «línies COVID», és a dir,
línies estratègiques que s’han actualitzat per a contindre informació en relació amb la COVID-19. Després de les noves mesures de seguretat sanitàries,
s’ha considerat que la nova manera de conviure en
el dia a dia i que afecta tant persones com empreses seguirà, almenys en el curt-mitjà termini, i per
això es creu convenient que hi haja objectius estratègics que prevegen la nova realitat.
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Els objectius proposats engloben multitud de temes i afecten diferents col·lectius, encara que
donant una importància especial a les dones, fomentant la igualtat, i als joves menors de 30 anys.
La formació és un punt amb un gran pes en el total d’objectius, i és que s’aposta per la formació,
especialment per la formació professional en tots
els nivells i dirigida a tots els col·lectius.
Quant al model productiu, un altre dels punts forts
dels objectius estratègics, s’aposta principalment
per atraure noves empreses i consolidar el teixit
empresarial que hi ha en el territori, a través de
diversos plans que afermen les relacions entre
les empreses i la societat. D’altra banda, també
s’aposta per l’assessorament en qüestions com
ara la innovació, la digitalització o la internacionalització, amb l’objectiu de fer créixer les empreses
i dotar-les d’un plus en els seus plans d’expansió.
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PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DE LA CIUTAT
D’ALACANT
Manuel Juan Amorós Silvestre, gerent de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de
l’Excm. Ajuntament d’Alacant.
Ana Guijarro Segarra, Equip Projecte Experimental «Impulsalacant Barris i Pedanies

1. INTRODUCCIÓ
Per l’abril de l’any 2000 els agents socioeconòmics més rellevants de la nostra ciutat signen
el primer Pacte per l’ocupació de la ciutat d’Alacant, un document programàtic que marcava
les línies estratègiques d’actuació en matèria
d’ocupació, formació per a parats, emprenedoria i empresa per a la ciutat. Fruit de l’acord, el
20 de setembre del 2000 es crea l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de
l’Ajuntament d’Alacant.
L’any 2010 s’actualitza el text i el subscriu l’Ajuntament d’Alacant, a través de l’Agència Local, la
Confederació Empresarial de la Província d’Alacant (COEPA), Comissions Obreres (CCOO) i la Unió
General de Treballadors (UGT). Transcorreguts
deu anys des de la firma de l’últim text, l’Agència
Local de Desenvolupament Econòmic i Social de
l’Ajuntament d’Alacant està immersa en un procés
participatiu de renovació del Pacte territorial per a
l’ocupació de la ciutat d’Alacant.
Els objectius de l’Agència són molt diferents ara,
si bé des de la fundació es van establir les bases
per a la defensa dels interessos econòmics i la
promoció de l’ocupació a Alacant, és cert que, una
dècada després, els canvis que s’han produït en
la societat i la situació econòmica del país, amb
la recessió econòmica generada per la crisi sanitària de la COVID-19 i la incidència que té en el
teixit social i productiu de la ciutat, fan necessari
replantejar les àrees d’actuació prioritàries, els
eixos estratègics d’actuació i els objectius que cal

aconseguir en els àmbits del desenvolupament
socioeconòmic de la ciutat.
És necessari que la ciutat es dote amb un nou
pacte territorial per a l’ocupació basada en les
necessitats presents de la societat, tot això per a
donar resposta als nous reptes com ara la desocupació estructural, la desocupació dels sectors
amb més dificultats d’inserció, fer front als reptes
de l’ocupació, autoocupació i emprenedoria, atendre els sectors productius tradicionals, al mateix
temps que es valoren els nous i potents sectors
productius emergents.
La missió principal és aconseguir ocupació estable i de qualitat per a totes les dones i els homes
de la ciutat d’Alacant, especialment per als col·lectius amb perfils d’alta vulnerabilitat i ocupabilitat
limitada, a través d’una estratègia destinada a generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
El disseny del nou pacte, a l’efecte d’eficàcia i eficiència, tindrà en compte que totes les línies estratègiques estiguen alineades amb els marcs estratègics d’ocupació que hi ha a escala autonòmica,
estatal i europea, especialment amb l’Estratègia
espanyola d’ocupació, les lleis estatals i autonòmiques d’ocupació, el Pla estratègic d’emprenedoria de la Comunitat Valenciana i els estudis fets
en el marc d’«Avalem Territori».
De manera transversal, igualment es prendrà com
a marc de referència l’Agenda 2030, així com els
objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
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de l’ONU o la lluita contra el canvi climàtic, entre
altres documents.

2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL
2.1 Informació geogràﬁca i poblacional

El nou Pacte territorial per a l’ocupació de la ciutat d’Alacant serà un instrument útil i necessari
per a la cerca de solucions participades a la «nova
economia» sorgida amb la crisi sanitària de la COVID-19, sempre des d’una perspectiva territorial
local, apostant per la planificació estratègica i el
desenvolupament local integral.
El pacte va sol·licitar en la convocatòria del 2018
la subvenció destinada a fomentar els acords
territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana. El projecte
experimental amb la denominació «Aprén a emprendre» va ser desenvolupat entre l’1 de desembre del 2018 i el 30 de setembre del 2019. En la
convocatòria del 2019, el pacte sol·licita el projecte «Impulsalacant Barris i Pedanies» (barris de
Rabassa, Divina Pastora, Ciutat Jardí, el Palamó,
Sant Gabriel, Urbanova, Ciutat d’Assís i la Florida.
Pedanies de la Canyada, l’Alcoraia, Verdegàs i el
Bacarot) que es desenvolupa en el 2020. Encara
que el pacte no va preveure l’elaboració de les
estratègies territorials d’ocupació en el marc del
projecte experimental, ha mostrat la voluntat de
dur-les a terme amb recursos propis amb l’assessorament de l’equip «Avalem Territori» de la Universitat d’Alacant.
El document que es presenta s’ha concebut com
un document operatiu estructurat en tres mòduls
complementaris:
• Diagnòstic territorial. S’hi revisen i actualitzen
les principals dades, manifestacions i conclusions
del «Diagnòstic Territorial» que elabora la Universitat d’Alacant amb l’estructura següent: informació geogràfica i poblacional, estructura del mercat de treball, balanç formatiu, caracterització del
model productiu, xarxes i innovació.
• Estratègia territorial per a l’ocupació. Conté els
aspectes següents: resum executiu, transversalitat dels projectes, seguiment dels projectes i indicadors. Projectes estratègics «Impulsalacant» i
accions prioritàries.
• Annex en què es detallen els vint-i-cinc projectes
estratègics «Impulsalacant».

La ciutat d’Alacant té una situació geoestratègica
privilegiada, exerceix la capitalitat de la província (cinquena província espanyola en termes de
PIB) i ocupa una posició estratègica en el marc de
l’arc mediterrani i la connexió de Madrid amb el
Mediterrani, i és el segon municipi en termes de
població de la Comunitat Valenciana i l’onzé d’Espanya. Segons l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, s’integra en l’àrea funcional (AF)
Alacant-Elx, que està formada per catorze municipis i representa el 5,3% de la superfície total de
la Comunitat Valenciana, i és la segona AF en dimensió econòmica i poblacional de la Comunitat
Valenciana i la novena àrea metropolitana segons
fonts del Ministeri de Foment.
Es localitza al centre de la província d’Alacant, i
és la capital de la comarca de l’Alacantí (formada
per deu municipis). Hi trobem cinc municipis de
la comarca confrontants amb Alacant: Agost, Sant
Vicent, Sant Joan, Mutxamel i el Campello; també limita amb Elx i Monforte. El terme municipal
d’Alacant té una superfície de 201,27 km² (el 3,5%
de la província d’Alacant) i té dos enclavaments
al nord (Montnegre, Cabeçó d’Or) i una illa al sud
(l’Illa Plana). Es divideix oficialment en dotze entitats singulars de població: l’Alcoraia, el Bacarot,
la Canyada del Fenollar, Fontcalent, l’Illa Plana o
Nova Tabarca, Montnegre, Cabeçó d’Or, el Moralet,
el Rebolledo, Santa Faç, el Pla de la Vall-llonga i
Verdegàs.
L’entitat singular d’Alacant, al seu torn, se subdivideix en cinc districtes municipals i en quaranta-un
barris. La distribució per districtes va ser elaborada per l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar
la participació ciutadana en els assumptes locals.
Els districtes estan integrats per aquests barris:
• Districte 1 (84.250 hab.): la Goteta, Santa Creu,
Barri Antic, Sant Antoni, el Raval Roig, Centre,
Campoamor, les Carolines, Benalua, Barri Obrer,
la Sangueta.
• Districte 2 (87.618 hab.): Ciutat Jardí, Colònia
Requena, Quatre-centes Vivendes, Divina Pastora,
Joan XXIII, Parc de lo Morant, Vilafranquesa o el
Palamó, Mare de Déu del Carme, Mare de Déu del
Remei, Pla de la Cova, el Garbinet, Altozano, el Pla
del Bon Repòs, Nou Alacant, Benissaudet.
• Districte 3 (102.403 hab.): Sant Gabriel, Babel,
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la Florida, Rabassa, la Tómbola, els Àngels, Sant
Agustí, Castell de Sant Ferran, Ciutat d’Assís, José
Antonio, Alipark, Sant Blai, Aigua Amarga, Urbanova, el Palmeral, Fondo de Piqueres, Cementeri,
Polígon Sant Blai.
• Districte 4 (53.205 hab.): l’Albufereta, Cap de
l’Horta, la Condomina, Platja de Sant Joan, Santa
Faç, Vistahermosa de la Creu, Orgègia.
• Districte 5 (6.745 hab.): l’Alcoraia, el Bacarot,
Cabeçó d’Or, la Canyada, Fontcalent, Montnegre,
el Moralet, el Pla de la Vall-llonga, Rebolledo, l’Illa
Plana o de Tabarca, Tàngel i Verdegàs.
La titularitat de les infraestructures de transports
correspon tant a l’administració estatal com a
l’autonòmica i a la local (incloent-hi ací Diputació i
Ajuntament). La carretera nacional N-332 recorre
tot el litoral de la província d’Alacant i discorre paral·lela a l’AP-7 o autopista del Mediterrani, que és
l’eix que comunica tota la costa mediterrània des
de la frontera amb França fins a Algesires. D’altra
banda, l’autovia A-31 és un dels principals eixos
de connexió entre el Mediterrani i Madrid, i discorre per poblacions importants de la província,
mentre que l’autovia A-7 connecta l’Alacantí amb
poblacions rellevants de l’interior.
En l’àrea metropolitana d’Alacant d’Alacant hi ha
una sèrie d’eixos principals que articulen el transport tant públic com privat, així com les entrades
i eixides de la ciutat, les quals connecten amb les
localitats limítrofes i les autovies descrites; el
transport públic està articulat principalment per
la xarxa urbana i interurbana d’autobusos i tramvies (TAM, Transport Alacant Metropolità) la xarxa
del qual dona servei a Alacant, l’àrea metropolitana i l’eix de la Costa Blanca.
També cal destacar la línia d’alta velocitat AVE
entre Alacant i Madrid, amb parada en poblacions importants com Albacete i Conca i inaugurada
l’any 2013, que cobreix una distància de 360 km
en dues hores i quinze minuts. L’estació ferroviària actual inclou llarga distància i rodalia, així com
la línia d’alta velocitat esmentada.
No podem oblidar la presència de l’aeroport d’Alacant-Elx a 9 km d’Alacant. L’aeroport, per volum de
passatgers, ocupa actualment la cinquena posició
en la xarxa d’aeroports espanyols, per davant fins
i tot de l’aeroport de València, i se situa dins dels
cinquanta primers aeroports europeus. El Consell
Internacional d’Aeroports (ACI), associació de la
qual formen part tots els aeroports del món, ha

concedit a l’aeroport d’Alacant-Elx, per segon any
consecutiu, el premi al millor aeroport d’Europa
per la qualitat de servei, en la categoria d’installacions aeroportuàries amb un trànsit d’entre cinc
i quinze milions de passatgers. Els premis Airport
Service Quality (ASQ) representen el guardó més
alt per als operadors aeroportuaris de tot el món.
El port d’Alacant és l’eixida natural per a la indústria cap a l’exterior: Europa, Amèrica i el nord
d’Àfrica, amb una quota important de mercat en
transport de mercaderies i passatgers per via
marítima i amb una clara tendència a l’atracció de
turistes i altres visitants que pretenguen establir
relacions comercials, i és port base de creuers
des de l’any 2016. Potencia la integració a la ciutat, fomentant les aptituds com a port turístic-recreatiu, amb l’acolliment de grans actes esportius
i culturals.
Si ens centrem en l’anàlisi poblacional, l’evolució
produïda en l’última dècada a Alacant, s’observa
que la població registrada ha augmentat per damunt del 3%. Per districtes censals, els que més
han vist augmentar la població són l’1 i el 2. Centrant-nos en les taxes de variació calculades, el
districte censal que més va créixer és el districte
1, amb una taxa de variació de 21,62%. Una tendència d’augment poblacional que no s’ha produït
en tots els districtes censals, ja que la resta de
districtes ha experimentat una pèrdua en el nombre d’habitants registrats. Cal advertir que en el
conjunt de la província s’observa un descens de la
representació de la població estrangera en el total
d’habitants.
Alacant té una densitat de població elevada, amb
xifres de 1.417,2 h/km². Si s’atén la concentració
de la població per districtes censals, el districte
2 és el que presenta més densitat de població,
seguit dels districtes 3 i 5. Unes dades que estan
molt per damunt de la mitjana del municipi. Tots
els districtes, excepte el 4 i el 8 (amb gran superfície de terreny no urbanitzat), tenen una concentració de població molt elevada, característica del
desenvolupament urbà en el qual predominen els
edificis d’habitatges en què no es dona prioritat
a les zones verdes o enjardinades. El creixement
vegetatiu presenta un saldo positiu reduït.
Pel que fa a la composició de la població per edats,
el municipi registra un nombre més alt de ciutadans d’edat avançada en termes absoluts, encara que en termes relatius se situa molt pròxim a
les mitjanes provincials i regionals. L’edat mitjana
de la població en el municipi oscil·la entre 38 i 41
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anys. Si se centra l’anàlisi en els districtes del municipi, s’observa que l’edat mitjana oscil·la entre la
més baixa, amb 37 anys per al districte 4, i els 46
anys en el districte 1.
L’anàlisi de població segons el nivell d’estudis
mostra com el nivell mitjà d’estudis ha millorat
de manera notable en les últimes dècades. A Alacant s’observen districtes censals que destaquen
respecte del nivell educatiu que presenten entre
la població amb menys nivell educatiu; destaquen
dos districtes per situar-se molt per davall de la
mitjana per al conjunt de la ciutat; són el número 5
i el 7 (14,13% i 11,23%). Els districtes censals esmentats els componen barris com a Ciutat d’Assís
o Mare de Déu del Remei, que se situen allunyats
del centre de la ciutat i que van ser creats per la
classe treballadora que va emigrar del camp a les
ciutats en els anys seixanta, i en l’actualitat els
continua ocupant població amb un nivell de renda
inferior a la mitjana.
En l’altre extrem, per damunt de la mitjana en el
percentatge de població amb nivell d’estudis de
tercer grau (o el que és el mateix, amb una carrera universitària) destaquen els districtes censals número 1 i 4 (44,03% i 32,39%). Subdivisions
del territori que corresponen amb els barris més
cèntrics de la ciutat i les zones costaneres en les
quals d’un temps cap ací s’ha assentat una classe
mitjana-alta professional. En els districtes 3, 4 i
5, els estrangers residents presenten proporcions
de població analfabeta o sense estudis per damunt de la mitjana de la ciutat.

par entre els districtes censals d’Alacant, ja que si
per al conjunt i en més de la mitat dels districtes
l’evolució ha sigut discretament positiva, hi ha casos com ara en el districte 1 que fins i tot havent
incrementat l’índex d’infància, està molt per davall de la mitjana del municipi. L’índex de joventut,
que recull el percentatge de població entre 15 i 29
anys sobre la població total, experimenta reduccions notables. Per contra, tant l’índex de vellesa
com el de dependència i el d’envelliment mostren
una evolució ascendent en l’última dècada. Els valors que s’observen en la taxa de dependència de
població major de 64 anys són molt elevats en els
districtes 1 i 2.
Quant a la població activa, s’observa, entre les
dades dels districtes, que la població ocupada a
temps complet per als districtes 4 i 6 (40%) supera la mitjana municipal. La situació de desocupació afecta en major mesura el districte 5 i supera
el 22%; districte que comparteix barris amb la
Zona Nord, on es concentra població en risc d’exclusió o vulnerabilitat. En relació amb els índexs
de vellesa, en el districte 1 es registren les dades
de jubilats, prejubilats, pensionistes o rendistes
més altes percentualment respecte de la proporció present al municipi.
Alacant es presenta com un conglomerat de diferents realitats socials, la qual cosa fa que es perceba com una ciutat molt heterogènia, atés que
s’observen moltes diferències socioeconòmiques
segons els barris.
2.2 Estructura del mercat de treball

Alacant té una població femenina amb menys
nivell d’instrucció, i és el rang diferencial de proporcions entre el 64% i més del 82% de població
femenina analfabeta per al conjunt de districtes
censals. Una bretxa entre gèneres que es redueix en funció de l’increment del nivell d’instrucció;
entre la població amb més nivells d’instrucció la
proporció de dones supera la d’homes en tots els
districtes censals d’Alacant.
En l’última dècada, amb referència als naixements
i les defuncions, el nombre de naixements ha decrescut considerablement, fins a arribar a igualar-se amb el nombre de defuncions en els últims
anys registrats. Dades que revelen una falta de
reemplaçament generacional, atés que a penes
naixen més persones que en moren.
En l’evolució corresponent als índexs d’infància,
joventut, vellesa, dependència i envelliment: l’índex d’infància, igual que la seua evolució, és dis678

La desocupació a Alacant el 2019 va registrar
una mitjana mensual de parats de 27.594 persones. S’observa un descens gradual des del 2017,
i es passa de 28.887 al desembre del 2017 fins a
27.768 en el mateix mes del 2019. El nombre de
dones desocupades és substancialment superior
al d’homes. El 2019 es va registrar una mitjana
de 3.356 dones desocupades més respecte dels
homes. Una disparitat que augmenta entre el grup
d’edat de 30-44 anys, en què les dones representen fins a 59% del total, si bé la distribució de la
desocupació per gènere en les edats més primerenques (16-29 anys) a penes registra diferències
(51% dones, 49% homes). Les dades analitzades
des del 2017 mostren que a Alacant hi ha un problema estructural pel que fa al cas, ja que la desigualtat no ha variat i, per tant, l’evolució positiva
d’algunes dades sobre ocupabilitat no s’ha arribat
a traduir en una reducció de la bretxa laboral per
gènere.

Gràﬁc 1. Evolució de la desocupació per sexe a la ciutat
d’Alacant (2017-2019)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de LABORA
(2020)

També cal destacar que la desocupació afecta
majoritàriament les persones sense estudis o que
han superat l’educació obligatòria (74,7% del total
de parats), i arriben a sumar una mitjana durant
tot el 2019 de 20.605 parats. Els que acrediten estudis superiors tan sols suposen el 12% del total,
encara que el percentatge és lleugerament superior entre els adults de 30-44 anys, el 16,6% (8.392
en total).
Segons les xifres oficials, el percentatge de parats
inscrits procedents de països estrangers és similar als que tenen nacionalitat espanyola (11,8%
estrangers, 4.177; 12,8% espanyols, 23.417). No
obstant això, la proporció de migrants en desocupació s’incrementa notablement entre els que se
situen en el rang d’edat de 30-44 anys (un de cada
cinc parats tenen nacionalitat estrangera; 20%).
Les diferències per gènere entre el col·lectiu també sobreïxen. Cal recordar que el 2019 es va registrar una mitjana de 2.329 dones estrangeres en
desocupació, quasi 500 més respecte dels homes
(1.848). D’altra banda, s’ha de destacar que en els
últims tres anys (2017-2019) s’estava consolidant
una tendència a la baixa en la desocupació de les
persones residents en el municipi alacantí, encara
que no es va arribar a consolidar amb la mateixa
intensitat entre les persones migrants.

Gràﬁc 2. Evolució de la població estrangera per sexe a la
ciutat d’Alacant (2017-2019)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de LABORA
(2020)

Durant tot el període anual del 2019 es va signar
un total de 166.971 contractes, el 3% més que
en el 2018. Dels quals, el 90% van ser contractes
temporals, i tan sols el 9,4% i el 0,5% indefinits
i de formació, respectivament. La proporció de
contractes entre homes i dones és similar, siguen
de caràcter indefinit o temporal. No obstant això,
les diferències més significatives s’observen en la
contractació per sectors d’activitat i grups professionals: el 94% dels contractes a dones durant el
2019 corresponen al sector serveis (75.721), mentre que els homes representen el 84% (65.225). En
la resta se sectors prevalen els contractes dirigits
a homes (indústria, construcció i agricultura).
Al seu torn, hem d’afegir que els treballadors dels
serveis de restauració, personals, protecció i venedors, són majoritàriament dones (64.430 contractes el 2019, davant de 47.337 d’homes). En els
rangs de directors i gerents també identifiquem
diferències substancials: el 67% dels contractes
van ser a homes.
La contractació de població estrangera el 2019 va
ser un 52% d’homes i un 48% de dones. La xifra
de contractació d’estrangers es va incrementar el
2019 en 9 punts, és a dir, 7 més que l’increment
de contractes de treballadors espanyols. L’augment es produeix, principalment, entre les dones
d’origen migrant, ja que el nivell de contractació
va arribar a créixer en el col·lectiu dit en un 13%
(el 2018 es van signar 76.825 contractes, mentre
que el 2019 la xifra va ascendir a 80.665).
La temporalitat en la contractació és un element
estructural a Alacant. Afecta en termes similars
totes les edats i el gènere (90%).
En tots els sectors d’activitat, nou de cada deu
contractacions van ser temporals, encara que el
resultat s’accentua en el sector de l’agricultura,
que va registrar en el 2019 un 98% de contractació temporal (7.559).
La contractació segueix un ritme desigual durant
els diferents mesos de l’any; això respon principalment al caràcter estacional de l’activitat econòmica de la ciutat alacantina. Amb les dades de contractació mensual del 2019, s’observa l’escenari
següent: d’abril a octubre (llevat del mes d’agost)
es produeix un increment permanent de contractacions, i el mes de juliol (període estival) és quan
se’n registra el nombre més alt. De novembre a
març la intensitat en la contractació decau notablement, i és febrer el mes més afectat. Si triem
el mes amb un nombre més alt de contractacions
679
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FORMACIÓ

INDEFINIT

TEMPORAL

16-29

1,2%

8,0%

90,8%

30-44

0,1%

10,4%

89,4%

45-59

0,0%

10,1%

89,9%

>59

0,0%

11,5%

88,5%

TOTAL

0,5%

9,4%

90,0%

Taula 1. Percentatge de tipus de contractació per grups
d’edat i gènere al municipi d’Alacant (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de LABORA
(2020)

(juliol, 18.502) i el mes amb el registre més baix
(febrer, 11.227), observem una diferència entre
tots dos períodes de 7.205 contractacions.

Taula 2. Evolució del nombre de contractes per mesos a
Alacant (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de LABORA
(2020)

La desocupació el juny del 2020 dona una xifra total de 35.026 persones parades inscrites.
· Per sexe, les dones són 19.262 i els homes,
15.764. Es registra una mitjana de 3.498 dones
desocupades més respecte dels homes.
· Per grup d’edat i sexe: menors de 25 anys, 3.397
persones desocupades, 1.568 dones i 1.829 homes. Majors de 44 anys, 17.121 persones desocupades, 9.377 dones i 7.744 homes. Entre 25 i 44
anys, 14.508 persones desocupades, 8.317 dones
i 6.191 homes.
· Per sector d’activitat: agricultura, 640 persones
desocupades; construcció, 3.151; indústria, 1.681;
serveis, 25.936; sense activitat econòmica, 3.618.
Respecte dels demandants d’ocupació per nacionalitat, 29.337 són espanyols i 5.689 són estrangers.
La contractació durant el primer semestre de l’any
680

FORMACIÓ

INDEFINIT

TEMPORAL

DONES

0,5%

9,3%

90,2%

HOMES

0,5%

9,6%

89,9%

ha passat de 12.007 contractes registrats al gener a 7.987 al juny, com a conseqüència de la crisi
sanitària de la COVID-19. Estimem una reducció
quasi del 50% en les contractacions registrades,
i augmenta en paral·lel la contractació temporal
sobre la indefinida. Al juny se subscriuen 953 contractes indefinits davant de 7.034 contractes temporals.
Impacte de la COVID-19 a curt termini. El mes
de maig, es va aconseguir el nivell màxim de protecció del SEPE, que va donar cobertura a quasi
6 milions de persones, amb un total de 5.986.864
prestacions gestionades. Un elevat nivell de prestacions que és el resultat de sumar les prestacions que cobraven les persones que ja estaven en
desocupació abans de la crisi sanitària, les que
van perdre l’ocupació des de llavors i, sobretot, les
persones que estan en expedients de regulació
temporal d’ocupació (ERTO).
2.3 Balanç formatiu
A Alacant s’ha pogut observar que es desenvolupen accions formatives molt diverses. S’ofereix
formació per a l’ocupació de fins a vint-i-una famílies professionals, si bé de manera clarament
diferencial segons la mena d’acció des del 2016:
L’hostaleria és un sector majoritàriament no professionalitzat en què és residual la formació específica dels treballadors. En el sector, el que més
es valora és l’experiència dels empleats, mentre
que la formació específica passa a un segon pla.
Així, es genera un ecosistema laboral sense una
demanda determinada de formació. A partir d’ací,
els escenaris de precarietat s’assenten sense albirar nous horitzons, en el curt-mitjà termini, de
dignificació i millora de les condicions laborals.
El sector vinculat al turisme –activitat predominant a la ciutat– ha incrementat la demanda de
treballadors amb formació en idiomes. En hostaleria, els idiomes són una de les necessitats formatives que es demana cada vegada amb més intensitat entre les empreses del sector. S’emmarca

TOTAL ERTO (12/02/2020 - 5/5/2020)
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AFILIACIONS ALACANT MAIG 2020
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3
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Indústria
Construcció
Serveis

11.234
56
509
822
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Taula 4. Dades d’aﬁliacions a Alacant (2020)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de LABORA i de
l’INE (2020)

ALACANT
2020 (1_TRIM)

264

5.083

Taula 3. Dades dels ERTO a Alacant (2020)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de LABORA
(2020)

2019 (1_TRIM)

3.122

R. E. T. Autònoms

30.102

TOTAL ERTO ALACANT JULIOL 2020 EMPRESA

R. G.- S.E. Agrari

R. E. MAR

255

FORÇA MAJOR

152.601

R. G.- S.E. Llar (2)

43

PRODUCCIÓ

Reg. General (1)
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(Alacant ciutat)
-6%
0%
-8%
-8%
-6%

COM. VALENCIA
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23%
-9%
1%
5%

PROV. D’ALACANT
Diferència
(província d’Alacant)
6%
21%
-9%
10%
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Taula 5. Nombre d’empreses inscrites en la Seguretat Social a Alacant, i diferència anual d’Alacant, la província d’Alacant
i la Comunitat Valenciana (2019-2020)
Font: elaboració pròpia a partir del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (2020)

en un procés d’adaptació i resposta a l’increment
progressiu del mercat turístic internacional. No
obstant això, la formació en idiomes continua sent
una assignatura pendent.

Per la seua banda, les necessitats de formació
contínua es detecten, principalment, en l’activitat
comercial i en hostaleria. En el sector del comerç
són, fonamentalment, en matèria de xarxes soci-

Sanitat

Comerç i màrqueting

Indústries alimentàries

Serveis socioculturals i a la comunitat

Hostaleria i turisme

Ediﬁcació i obra civil

Administració i gestió

Marítim pesquera

Seguretat i medi ambient

Informàtica i comunicacions

Activitats físiques i esportives

Fabricació mecànica

Electricitat i electrònica

Transport i manteniment de vehicles

Agrària

Energia i aigua

Instal·lació i manteniment

Fusta, moble i suro

Imatge personal

Química

Arts i artesanies

Taula 6. Famílies professionals de formació per a l’ocupació a la ciutat d’Alacant
Font: elaboració pròpia a partir d’informació d’«Avalem Territori»-UA

als, noves tecnologies i digitalització. En efecte, es
manifesta una falta significativa de formació en
noves tecnologies. La bretxa digital es fa patent i
limita l’adequació del xicotet comerç a la dinàmica
de desenvolupament tecnològic, que sí que es desenrotlla en les grans superfícies comercials.
Pel que fa a l’emprenedoria i la creació de noves
idees emprenedores, han d’anar acompanyades
d’un procés formatiu que contemple aspectes
com la gestió empresarial i la innovació. En termes generals, s’albira en la figura de l’emprene-

dor un desconeixement dels aspectes legals i fiscals per a la creació d’empreses. A més, es percep
en el territori una falta de formació en innovació
per part de l’empresariat local.
Quan l’empresari i/o els treballadors tenen més
formació, la tendència a la innovació s’incrementa. Les empreses del territori poden millorar la
formació i qualificació dels treballadors per a així
afavorir processos d’innovació quan integren dins
de les seues accions la importància i permissivitat
de l’accés a la formació per part dels treballadors,
681
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fomentant-lo i facilitant-los conciliació i disponibilitat. Es destaca també la necessitat de tindre
plans d’igualtat per part de les empreses perquè
la dona també tinga accés en igualtat de condicions a la formació, ja que estadísticament es demostra que es formen en menor mesura respecte
de l’home.
La creació fa poc del «districte digital» a Alacant
suposa una oportunitat empresarial i laboral per
a la qual, encara, no està preparat el sistema formatiu. Davant la situació dita, les empreses, dins
de les dificultats que tenen per a trobar els perfils
laborals requerits, tendeixen a generar processos
formatius interns.
L’impacte de la crisi actual de la COVID-19 posa
de manifest la necessitat de:
· Potenciar la formació en competències digitals.
· La formació semipresencial i a distància.
· Formació contínua per a persones treballadores
i la formació per a l’ocupació.
· Revisar la sobrequalificació / infraqualificació en
l’ocupació.

dins del sector, destaquen els subsectors del
comerç, transport i hostaleria (36,7%). El sector
d’activitats professionals i tècniques se situa en
segon lloc (20,9%). La resta de les empreses es
distribueix entre activitats d’educació, sanitat
i serveis socials, altres serveis personals, activitats immobiliàries, i activitats financeres i
d’assegurances. Finalment, cal destacar la implantació d’empreses del subsector d’informació i comunicacions. A més, es distingeix per un
predomini de pimes i autònoms que es mouen
en el sector serveis, i destaquen per tindre una
dependència exclusiva del sector. Hi trobem un
mercat laboral estigmatitzat per la temporalitat
i la inestabilitat del sector terciari en general.
Pel que fa a l’evolució del nombre d’empreses inscrites en la Seguretat Social a Alacant,
han anat incrementant-se entre els anys 2012
i 2019. En concret, a la ciutat s’hi registra un
increment del 9,7%. S’observa que, en general,
han augmentat les empreses en la majoria dels
sectors econòmics. El major creixement es registra en els sectors d’agricultura i ramaderia,
subministrament d’energia, hostaleria, informació i comunicacions, activitats immobiliàries, educació, i activitats artístiques, recreatives
i entreteniment, tots amb taxes de creixement
superiors al 15%.

· Incidir en la formació per a l’emprenedoria.
· Fomentar la relació entre empreses i centres de
formació professional.
· La formació i la qualificació en innovació.
· La formació en col·lectius desfavorits.
· La promoció i la valorització de la formació professional en el col·lectiu de joves.
· Coordinar l’oferta de formació professional (reglada) i formació per a l’ocupació (no reglada).
2.4 Caracterització del model productiu
Alacant és una zona dinamitzada econòmicament
pel sector turístic i de serveis, preferentment. El turisme s’ha consolidat com el motor econòmic principal del municipi. No obstant això, la majoria dels
agents del territori coincideix a dir que hi ha una falta de planificació estratègica en el sector i que s’actua sense respondre a un model turístic determinat.
La distribució de les empreses per sectors mostra un excel·lent predomini dels serveis (86,2%);
682

El xicotet i mitjà comerç, tot i concentrar més
quantitat d’empreses a la ciutat, no acaba
d’apuntalar-se en el marc de l’estructura econòmica del territori. La falta de relleu generacional genera un procés de desacceleració de
l’activitat comercial; hi hem de sumar l’escassa
tendència observable en la majoria de les zones
comercials per a treballar en xarxa i de manera
col·laborativa.
El sistema productiu del territori es distingeix
per un predomini de pimes i autònoms (d’ací la
poca presència sindical en les empreses), que
es mouen en el sector serveis, amb una certa
presència d’economia submergida i per tindre
una dependència exclusiva del sector serveis i
turístic.
Entorn de la salut es constitueix un clúster econòmic. A partir de la varietat d’empreses que
s’han instal·lat en les últimes dècades, s’afavoreix la creació d’un clúster de la salut que
busca enfortir els mecanismes de col·laboració
empresarial i optimitzar així les seues potencialitats. A més, en l’àmbit empresarial s’observa
una tendència a l’alça de l’activitat econòmica

internacional. Les exportacions i les relacions
internacionals són una pràctica cada vegada
més habitual entre una part substancial del teixit empresarial.
En definitiva, estem davant d’un territori que experimenta canvis substancials en matèria socioeconòmica. Entre els quals destaca l’emergència de
sectors com la indústria cultural i la gastronomia.
Activitats que tenen un pes cada vegada més gran
en l’economia, la societat i la cultura alacantina.
La crisi sanitària de la COVID-19 en el sistema
productiu de la ciutat ha sigut important. La caiguda del PIB a Alacant serà profunda i la recuperació lenta en sectors que, com el turisme, es
veuen més afectats per les mesures restrictives a
la mobilitat i per tindre una demografia empresarial caracteritzada per moltes xicotetes empreses
amb menys capacitat financera, per les ineficiències del mercat de treball i la destrucció d’ocupació temporal.
2.5 Xarxes i innovació
La ciutat d’Alacant destaca, en termes generals,
per ser un municipi amb un ampli teixit associatiu.
En canvi, a escala empresarial les xarxes s’han
anat difuminant producte de la crisi econòmica
del 2008, per la falta de recursos i els interessos
particulars; en l’àmbit comercial sí que es percep
l’existència d’un teixit associatiu procliu a la collaboració.
Cal reiterar que el territori es compon, majoritàriament, d’una estructura de petita o mitjana empresa, la qual cosa provoca que hi haja una xarxa,
però relativament atomitzada i poc cohesionada.
El nivell d’associacionisme socioeconòmic és escàs i quan es produeix no es consoliden associacions o entitats empresarials administrades per
gestors professionals; en la majoria dels casos
són els mateixos empresaris els que s’encarreguen de gestionar les associacions.
Pel que fa a l’àmbit d’actuació, es tracta d’un territori en què preval un determinat localisme a l’hora
d’impulsar pràctiques i iniciatives socioeconòmiques. S’observa una xarxa intercomarcal dèbil, en
què les relacions entre municipis se circumscriuen a actuacions puntuals.
D’altra banda, els processos d’innovació a penes
tenen presència en la majoria de xicotetes i mitjanes empreses de la zona. En l’àrea metropolitana de la ciutat hi ha dos universitats públiques

(la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel
Hernández), les quals generen valor afegit associat al procés d’innovació.
Situació que es pretén revertir amb la implantació de les propostes elaborades per la Comissió
per a la Recuperació Econòmica d’Alacant, entre
d’altres, i en l’àmbit de la innovació, es plantegen:
· Activació de l’eix econòmic Alacant-Elx
Cooperació i reactivació de l’eix Alacant-Elx, impulsant des de l’àmbit públic i privat tots els projectes locals, autonòmics, estatals o europeus que
afecten el dit eix econòmic i estratègic, que té una
potència de desenvolupament única en tot el Mediterrani.
· Ampliació de la dotació de vivers industrials / cotreball / hubs
Disposar d’espais on la connexió i les sinergies
entre projectes emprenedors d’alt valor afegit, basats en el coneixement, la investigació i la innovació, porte a una nova estructuració dels sectors
productius de la ciutat sobre la base de l’ocupació
estable de qualitat i al reconeixement del valor
social de les persones emprenedores i les empreses.
· Alacant Futura (clúster tecnològic, digital i d’innovació / smart city)
Convertir Alacant en una ciutat referent en els
sectors avançats de big data, intel·ligència artificial, robòtica, ciberseguretat, blockchain, digitalització, innovació tecnològica, telecomunicacions,
investigació científica, etc., sempre unit al valor
social i de màxima qualitat de vida en el futur per
a la ciutadania.
· Programa de transformació digital / innovació de
les pimes, autònoms i sectors productius
La pandèmia ha accelerat el procés imparable
d’una ràpida tendència a la transformació digital
i la innovació en les empreses de tot el món, i és
necessari que l’empresa alacantina, especialment
les pimes i persones treballadores autònomes, no
perden una gran oportunitat.
· Pla transvasament de coneixement investigador
/ científic-empresa privada
L’excel·lència del nostre sistema universitari investigador, l’ecosistema dels nostres parcs ci683
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entífics, i altres entitats públiques i privades, els
converteix en una font immensa de coneixement,
R+D+I i innovació que és necessari que nodrisca
i es transvase a tots els sectors productius de la
nostra ciutat.

Una fitxa detallada de cadascun dels projectes
es presenta en l’annex amb l’estructura següent:
objectiu, accions més rellevants, entitats proponents, període estimat d’execució o implementació completa i referència pressupostària.

3. ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ

3.2 Transversalitat dels projectes

3.1 Introducció

a) L’execució de tots els projectes proposats requereix una cooperació transversal total entre les
diferents àrees municipals implicades, així com
amb altres administracions públiques, entitats del
tercer sector i sector privat de la ciutat.

El 2 de juny del 2020 es constituïa, per acord del
Ple de l’Ajuntament d’Alacant, la Comissió per a la
Recuperació de la ciutat d’Alacant, amb l’objectiu
de fer front als efectes negatius que la pandèmia
COVID-19 té sobre Alacant.
En la Comissió es creava la subcomissió econòmica, d’innovació i recuperació d’ocupació, amb la
missió d’elaborar un informe amb propostes que
fomentaren la recuperació de l’economia, la innovació i l’ocupació local.
S’ha portat a terme un procés participatiu en el
qual les trenta-una entitats i grups municipals
participants han col·laborat en tres rondes de propostes, i s’ha arribat a un alt de consens i n’han
sorgit els vint-i-cinc projectes estratègics «Impulsalacant» per a la consideració i aprovació posterior del Ple de l’Ajuntament d’Alacant.
La subcomissió econòmica, d’innovació i recuperació d’ocupació ha elaborat un informe de
propostes estratègiques que fomentaran la recuperació de l’economia, la innovació i l’ocupació local.
En l’informe s’estableixen sis àrees estratègiques
d’actuació, de les quals sorgeixen vint-i-cinc projectes estratègics «Impulsalacant» que es portaran a terme a la ciutat. Les sis àrees estratègiques
i els vint-i-cinc projectes estratègics «Impulsalacant» s’exposen en l’esquema adjunt.
Els vint-i-cinc projectes s’han d’iniciar a curt termini (segon semestre del 2020, primer semestre
del 2021), i s’establirà un període estimat d’execució o implementació total en el curt, mitjà i llarg
termini.
Cada projecte serà objecte de desenvolupament
tecnicoadministratiu a través d’una memòria d’actuació que concretarà les accions que cal executar, la forma juridicoadministrativa de dur-lo a terme i la concreció del pressupost exacte requerit
en cada any per a executar-lo completament.
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b) Tots i cadascun dels projectes tindran com a
principis inspiradors els objectius de desenvolupament sostenible, la planificació estratègica
d’ocupació d’«Avalem Territori»-LABORA, el Pla
estratègic d’Alacant de l’Agenda 2030, així com
el tractament positiu als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral o que en risc d’exclusió
social.

PROJECTES ESTRATÈGICS «IMPULSALACANT»

EÀrees estratègiques
d’actuació

L’estructura
productiva d’Alacant

1. Millora integral de les àrees industrials d’Alacant i ampliació del sòl industrial disponible.
2. Observatori socioeconòmic d’Alacant.
3. Ampliació de la dotació de vivers industrials / cotreball / hubs
4. Activació de l’eix econòmic Alacant-Elx.

Les persones
desocupades
/ les persones
treballadores

5. Pla de formació per a l’ocupació
6. Pla d’ocupació municipal
7. Pla de reforç de l’orientació laboral
8. Pla de prospecció d’ocupació

Les empreses
/ les persones
emprenedores

9. Reconversió de sectors productius / Viabilitat empresarial / Vies de ﬁnançament
alternatiu
10. El valor social de l’empresa / Cooperativisme industrial i productiu
11. Pla d’ocupació digna / Conciliació vida familiar i laboral
12. Oﬁcina d’atracció d’inversions i implantació de nous projectes empresarials
13. Formació empresarial i gerencial post-COVID

La innovació cientíﬁca
i tecnològica / La
digitalització

14. Alacant futura (clúster tecnològic, digital i d’innovació / smart city)
15. Programa de transformació digital / innovació de les pimes, autònoms i sectors
productius
16. Pla de formació bretxa digital
17. Pla transvasament coneixement investigador / cientíﬁc-empresa privada

El teixit en xarxa
públic-privat

18. Pla de simpliﬁcació / agilització de tràmits administratius
19. Economia i hisenda municipal
20. Pla de col·laboració Port d’Alacant-Ajuntament
21. Pla de cooperació interadministrativa

L’administració
pública

22. Programa de suport a nous sectors emergents i projectes empresarials i
emprenedors innovadors públic-privat
23. Xarxa d’entitats pública-privada sense ànim de lucre
24. Clústers sectorials temàtics com a estratègia de cooperació interempresarial
25. Convenis d’assessorament amb col·legis professionals d’Alacant
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INTEGRACIÓ ÀREES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ «IMPULSALACANT» AMB OBJECTIUS
ESTRATÈGICS «AVALEM TERRITORI»-LABORA
Àrees estratègiques d’actuació

Objectiu estratègic

1. Ocupabilitat, igualtat
d’oportunitats i inserció
laboral
2. Qualitat de l’ocupació i
millora de les pràctiques de
gestió de la mà d’obra
3. Atenció a les persones,
inclusió social de col·lectius
desfavorits
4. Millora de les
qualiﬁcacions laborals de la
població i de l’adequació del
sistema de formació local a
les necessitats territorials
5. Consolidació del model
productiu mitjançant
l’impuls de sectors existents
i el suport a noves activitats
especialment de més valor
afegit, en el context del
desenvolupament local
6. Principi de transversalitat
de gènere, igualtat de
condicions entre homes i
dones
7. Millora de les
infraestructures, els
equipaments i els serveis
públics

8. Estructura territorial i
xarxes internes

9. Xarxes territorials
externes, col·laboracions
10. Transversalitat de la
innovació
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L’estructura
productiva
d’Alacant

Les persones
desocupades
/ les persones
treballadores

Les empreses
/ les persones
emprenedores

La innovació
cientíﬁca i
tecnològica / la
digitalització

L’Administració
pública

El teixit en
xarxa públicprivat

3.3 Seguiment dels projectes i indicadors
Des del nou observatori socioeconòmic de la
ciutat, s’ha de donar compte semestralment de
l’avanç de la implementació dels vint-i-cinc projectes proposats, sota el principi de dades obertes.

Nombre de parats de llarga duració participants
en programes d’inserció laboral / % que s’incorpora al mercat laboral.
Nombre de persones desocupades contractades a
través de programes d’incentius a la contractació.

El nou observatori suposarà la creació d’una font
estructural de dades d’evolució de la desocupació
a la ciutat, els sectors productius, l’anàlisi de mercat, necessitats formatives, etc.

% de joves que aconsegueixen contracte laboral
en finalitzar els estudis respecte del total.

Dins de l’informe semestral, s’han d’incloure els
avanços en cada projecte, així com els indicadors
relacionats amb els sectors econòmics, empresarials i emprenedors de la ciutat, igualment amb
els indicadors relacionats amb la desocupació i
els col·lectius més afectats.

Activitats destinades al foment de l’emprenedoria.

Les trenta-una entitats que formen la subcomissió rebran un informe semestral d’evolució dels
paràmetres de la ciutat detallats en el projecte de
l’Observatori Socioeconòmic de la ciutat.

Nombre d’ajudes per a la creació d’ocupació.

Qualitat de l’ocupació
Nombre d’inspeccions en centres de treball.
Nombre de contractes a temps parcial / % contractes revisats.
Nombre de contractes socials indefinits totals i
per col·lectius.

El Consell Rector de l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Social, òrgan representant del
Pacte territorial per a l’ocupació d’Alacant, rebrà
un informe semestral de l’evolució en l’execució dels 25 projectes. L’òrgan, amb veu i vot, està
format per tots els grups polítics municipals, així
com per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Unió Empresarial de la
Província d’Alacant (UEPAL), Comissions Obreres
(CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT).

Nombre d’empreses beneficiàries d’ajudes a la
conciliació / nombre de persones contractades.

D’acord amb el principi d’avaluació continuada,
els projectes s’han de readaptar semestralment a
l’evolució real de resultats i l’eficiència en l’execució de les accions.

Nombre de denúncies rebudes.

A continuació s’exposen diversos indicadors quantitatius que s’associaran als projectes estratègics.

Nombre d’empreses creades per joves.

Nombre d’empreses basades en la implantació de
programes de responsabilitat social empresarial /
nombre de llocs de treball creats.
Nombre de treballadors en convenis col·lectius.
Nombre de delegats de prevenció formats.

Atenció a les persones, inclusió social de collectius desfavorits

Indicadors genèrics

Nombre d’ocupacions creades per les emprenedories joves.

Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció
laboral

Nombre d’empreses creades per col·laboració
amb universitats.

Nombre de noves iniciatives d’economia social /
ocupacions generades.

Nombre de persones participants (col·lectius desfavorables) en accions integrals d’acompanyament / % inserció.

Nombre de nous projectes empresarials innovadors / ocupacions generades.
Nombre de noves microempreses i autònomes /
ocupacions generades.

Nombre de participants en centres especials
d’ocupació / % inserció de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.
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Ajudes a la contractació d’ocupació domèstica.
Qualificació de la població activa i transició des
del sistema educatiu
Nombre de persones desocupades que participen
en accions de formació / nombre de persones
contractades.
Nombre de persones treballadores participants
en accions de formació.
Nombre d’alumnes de formació professional o
educació universitària participants en programes
de pràctiques.
Nombre d’alumnes en formació professional dual.
Nombre de persones en accions de formació amb
compromís de contractació / nombre de persones
contractades.
Canvi del model productiu cap a més competitivitat d’empreses/sectors (desenvolupament
econòmic local)
Nombre d’empreses amb necessitats formatives.
Nombre d’empreses ajudades financerament /
nombre d’ocupacions mantingudes.
Nombre d’empreses creades o ajudades en zones
desfavorides / nombre d’ocupacions creades o
mantingudes.
Nombre d’empreses ajudades (atenció/assessorament) / nombre d’ocupacions creades o mantingudes.
Nombre d’empreses ajudades (transmissió / relleu generacional / nombre d’ocupacions creades
i mantingudes).

Nombre de dones contractades / total de contractes, a través de programes d’incentius a la contractació i emprenedoria.
Nombre d’empreses liderades per dones a través
de programes de suport a l’emprenedoria.
Nombre de mesures per a fomentar la formació,
l’orientació i la inserció.
Nombre d’ajudes concedides a la conciliació /
nombre de dones contractades.
Millora de les infraestructures, els equipaments
i els serveis públics
Existència d’equipaments territorials: parcs científics, polígons industrials, centres logístics, etc.
Evolució de l’oferta de sòl segons les qualificacions.
Disponibilitat de sòl equipat, en funció dels graus
d’equipament.
Inversions en infraestructures, equipaments i serveis públics.
Estructura territorial i xarxes internes
Nombre d’accions per a adaptar les polítiques
d’ocupació a les necessitats territorials.
Nombre d’acords amb els actors locals per a reforçar la dimensió local del pla.
Nombre de programes en xarxa amb altres actors
i proveïdors de serveis d’ocupació.
Nombre de persones contractades a través de
plans locals i comarcals d’ocupació.
Xarxes territorials externes, col·laboracions

Nombre d’empreses creades per diversificació
d’empreses existents.

Nombre de persones en programes universitaris
de mobilitat internacional.

Nombre d’empreses participants en programes
de gestió avançada i accions formatives de gestió
empresarial.

Nombre de persones en programes experiencials
a l’estranger.

Principi de transversalitat de gènere, igualtat de
condicions entre homes i dones

Evolució de les exportacions, segons les empreses i el territori.

Nombre de dones contractades / total de contractes, a través de plans locals d’ocupació.

3.4 Accions prioritàries
Entre totes les accions contingudes en els vint-i-
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cinc projectes proposats, la subcomissió va acordar plantejar la posada en marxa o priorització de
les deu accions següents, considerades d’impacte, entenent que han d’iniciar-se abans que acabe
l’any (2020):
1. Creació d’un observatori socioeconòmic de la
ciutat i estudi post-COVID dels indicadors principals d’ocupació i dels sectors productius.
2. Iniciar els instruments urbanístics necessaris,
en cooperació amb la Generalitat Valenciana, per
a dotar Alacant amb nou sòl industrial i accelerar
el procés de modernització dels que hi ha.
3. Reactivació immediata dels projectes estratègics de l’eix Alacant-Elx, amb una cooperació fluida entre tots dos ajuntaments i els seus pactes
territorials.
4. Estudi i posada en marxa d’un pla d’agilitació/
simplificació dels tràmits administratius locals.
5. Revisió integral del sistema impositiu de la hisenda local a curt termini (impostos, taxes, preus
públics, etc.).
6. Creació d’una xarxa de recursos públics-privats
per a evitar duplicitats i més eficiència en l’ús dels
recursos disponibles per a l’ocupació, l’emprenedoria i l’empresa.
7. Impuls a l’orientació en la cerca activa d’ocupació, prospecció i formació per a l’ocupació adaptada a les noves necessitats post-COVID.
8. Pla de recuperació d’infraestructures (escorxador, centre d’oficis, Cigarreras, etc.) i impuls a projectes públics-privats de valor afegit (intel·ligència
artificial, big data, transferència d’investigació,
nous sectors productius, etc.).
9. Accions per una ocupació digna i valoració de la
figura empresarial ètica i responsable.

Modernització i valoració de les onze àrees industrials actuals de la ciutat amb més de set
milions de metres quadrats. Creació d’un cinturó
industrial, des de l’àrea de Talaies fins al Parc Científic de la Universitat d’Alacant, i dotar la ciutat
amb nou sòl industrial de qualitat i a preus assequibles.
Accions més rellevants:
Impuls i aprovació amb urgència dels instruments
urbanístics necessaris per al desenvolupament
de nou sòl industrial o cooperació amb la Generalitat Valenciana en el disseny d’àrees industrials
per a grans empreses, així com en plans de modernització de les àrees industrials.
Elaboració d’un catàleg de necessitats i un mapa
del sòl industrial basat en l’anterior estudi de les
àrees de l’Agència Local.
Ordenació integral del sòl industrial d’Alacant amb
criteris de sostenibilitat, habitabilitat, medi ambient i eficiència energètica.
· Impuls a les actuals ampliacions de sòl en marxa: Talaies i Parc Científic.
· Col·laboració amb Elx Parc Industrial, parcs científics de la UA i la UMH.
· Promoció de les accions de col·laboració pública-privada.
· Convertir la major part de les onze àrees que hi
ha en àrees consolidades i avançades (d’acord
amb l’exigència de serveis i infraestructures de la
Llei 14/2018).
· Creació de nous EGM com a eina potent de col·laboració pública-privada.
· Pla pluriennal d’inversions en modernització,
rehabilitació d’infraestructures, millora de la connectivitat, seguretat, etc.

10. Pla de digitalització de la pime alacantina i reducció de la bretxa digital.

· Cooperació amb la Generalitat Valenciana.

ANNEX. FITXES DE PROJECTES

15 entitats proponents:

L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA D’ALACANT

Cambra de Comerç, CCOO, àrees industrials, Collegi d’Economistes, UGT, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, Grup Municipal Compromís, Grup
Municipal Vox, UA, CEV, UMH, UEPAL, Càritas Diocesana, Consell de la Joventut, Jovempa

1) Millora integral de les àrees industrials d’Alacant i ampliació del sòl industrial disponible
Objectiu:
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Període estimat d’execució o implementació total: mitjà i llarg termini

· Grau de capacitat d’adaptació i anticipació de les
empreses, element clau per a sobreviure.

Referència pressupostària:

· Tendències del mercat de treball, necessitats formatives i demandes d’habilitats professionals en
la nova era post-COVID-19 dels diferents sectors
productius de la ciutat.

Amb dotació exercici pressupostari 2020:
1.800.000 €, més personal propi, inclou les partides de la Regidoria d’Infraestructures i Urbanisme.
Per a dotar en l’exercici pressupostari 2021 o següents: planificació pluriennal en conjunt amb altres àrees municipals com ara Urbanisme, Infraestructures, Seguretat i Trànsit, Medi Ambient, etc.
Inclusió en línies de finançament futures de la Generalitat Valenciana (IVACE).
Inclusió en línies estatals (SEPE) o europees.
2) Observatori Socioeconòmic d’Alacant

· Detecció de fortaleses de desenvolupament local
de la ciutat, aprofitament de recursos endògens,
i propostes d’aliances, xarxes o clústers públics,
públics-privats i privats.
· Informes de seguiment dels objectius marcats en
l’informe.
14 entitats proponents:
Àrees industrials, Jovempa, UGT, CCOO, Grup Unides Podem, UA, CEV, UMH, Cambra de Comerç,
UEPAL, Càritas Diocesana, Consell de la Joventut,
Grup Municipal Compromís, ICH

Objectiu:
Creació d’una font estructural de dades d’evolució
de la desocupació a la ciutat, sectors productius,
anàlisi de mercat, necessitats formatives, etc., que
permeten adoptar polítiques, projectes, accions i
decisions eficients des del sector públic i privat de
la ciutat.
Accions més rellevants
· Impacte de la COVID-19 en l’estructura del mercat de treball (desocupació, contractació, afiliació,
ocupacions, etc.). Especial desagregació per collectius especialment vulnerables (dones, joves,
parats de llarga duració, etc.)
· Impacte de la COVID-19 en l’estructura dels sectors productius de la ciutat.
· Modificacions estructurals sociològiques, econòmiques, demogràfiques, tecnològiques i socials
que la COVID-19 ha tingut a Alacant, i que siguen
rellevants per a la presa de decisions en l’adopció
de projectes i accions de recuperació socioeconòmica i de l’ocupació de la ciutat.
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Període estimat d’execució o implementació total: curt termini
Referència pressupostària
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 20.000
€.
Per a dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o
següents.
3) Ampliació de vivers industrials / cotreball /
hubs
Objectiu:
Disposar d’espais on la connexió i sinergies entre
projectes emprenedors d’alt valor afegit, basats
en el coneixement, la investigació i la innovació
porte a nova estructuració dels sectors productius
de la ciutat sobre la base de l’ocupació estable de
qualitat i al reconeixement del valor social de les
persones emprenedores i les empreses.
Accions més rellevants

· Tendències i necessitats dels sectors productius
tradicionals de la ciutat post-COVID-19.

· Ampliació del viver industrial actual a Aigua
Amarga.

· Nous sectors productius emergents potencials
generadors d’ocupació estable i de qualitat, nous
models productius i de consum post-COVID-19.

· Rehabilitació antic edifici Aigua Amarga com a
hub d’emprenedoria de base tecnològica, investigadora i innovadora, EBT, empreses derivades,
empreses emergents.

· Activació en Zona Nord o Ciutat d’Assís d’algun
espai amb les característiques exposades basat
en l’especialització d’un sector productiu.
· Consolidació en zona EDUSI-Cigarreras d’un hub
d’indústries culturals i creatives (ICC).
· Suport al Parc Científic com a nucli d’espais del
tipus que es planteja.
· Estudi per a la ubicació en polígons consolidats
d’espais per a la unió d’empreses embrionàries
amb empreses madures.
· Aprofitar els vivers com a finestretes úniques de
serveis municipals.
· Formació transversal en ocupació digna, prevenció de riscos, ODS.
14 entitats proponents:

Accions més rellevants
· Reivindicacions conjuntes davant de les administracions autonòmica, estatal i europea.
· Valoració del potencial econòmic i social d’elements clau de desenvolupament situats en la
zona: IFA-Aeroport-Port-EUIPO-àrees industrials.
· Eix de referència sobre el qual pivoten la resta
dels eixos empresarials de la província d’Alacant.
· Recuperació d’estudis i propostes passades sobre la zona Alacant-Elx-Santa Pola.
· Millora de la connectivitat / pla de mobilitat Alacant-Elx, amb nous nodes de comunicació per a
treballadors i empreses.
· Col·laboració directa dels ajuntaments d’Alacant i
Elx i dels seus pactes territorials.

CCOO, Càritas diocesana, Jovempa, UA, UMH,
Grup Municipal VOX, Grup Municipal Compromís,
UGT, Col·legi d’Economistes, Cambra de Comerç,
UEPAL, Consell de la Joventut, àrees industrials,
Grup Municipal Unides Podem

· Activitats conjuntes en matèria de cultura i projectes singulars.

Període estimat d’execució o implementació total: mitjà i llarg termini

11 entitats proponents:

Referència pressupostària
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 50.000
€, més personal propi.
Per l’Escola d’Organització Industrial (EOI):
500.000 €, cotreball garantia juvenil fins al 2022.

· Estudi de possibles serveis mancomunats per
als dos municipis.

UEPAL, Grup Municipal Compromís, Grup Municipal Unides Podem, Grup Municipal Vox, CCOO, UGT,
Col·legi d’Economistes, UMH, Consell de la Joventut, ASUCOVA, àrees industrials
Període estimat d’execució o implementació total: curt termini
Referència pressupostària

A dotar en l’exercici pressupostari 2021 o següents: planificació pluriennal.
Optar a línies europees per a projectes del tipus
que es planteja.

No requereix dotació pressupostària, inici acció
pública o privada.
Cal valorar la dotació en l’exercici pressupostari
2021 o següents.

4) Activació de l’eix econòmic Alacant-Elx
Objectiu:
Cooperació i reactivació de l’eix Alacant-Elx, impulsant des de l’àmbit públic i privat tots els projectes locals, autonòmics, estatals o europeus que
afecten l’eix econòmic i estratègic dit, que té una
potència de desenvolupament única en tot el Mediterrani.

Reivindicació de dotació pressupostària en les administracions autonòmica, estatal i europea.
LES PERSONES DESOCUPADES / LES
PERSONES TREBALLADORES
5) Pla de formació per a l’ocupació adaptada a
les noves demandes del mercat laboral
Objectiu:
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Programa anual de formació per a persones desocupades d’Alacant, adaptat a les necessitats reals
del mercat de treball i de les noves circumstàncies post-COVID, d’acord amb les dades de l’Observatori Socioeconòmic.

Amb dotació exercici pressupostari 2020: 200.000
€, més personal propi.
Dotació LABORA anual aproximadament 800.000
euros, reivindicació gestió a través de contracte-programa o encàrrec de gestió directa.

Accions més rellevants
· Acord de cooperació amb LABORA, competent
en la matèria per a obtindre un pla anual a través
d’encàrrecs de gestió o contractes-programa.
· Participació en la futura llei d’ocupació valenciana.
· Acord d’acreditació de competències professionals (competència LABORA).
· Recuperació i adaptació de l’antic centre d’oficis
de COEPA.

Cal incloure dotació pressupostària d’altres regidories com la de Joventut o Acció Social.
Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari
Opció a línies estatals (POEJ, POEFE, Garantia Juvenil) o europees. 2021 o següents: segons la planificació pluriennal.
6) Pla d’ocupació municipal, dirigit especialment a col·lectius amb alt grau de vulnerabilitat
en l’ocupació
Objectiu:

· Pla anual de formació a demanda / oferta laboral.
· Línies de formació específiques en bretxa digital,
formacions per a majors de 55 anys (cibersèniors), persones de baixa ocupabilitat.
· Implicar el teixit empresarial en les pràctiques
no laborals.
· Reactivació i reforç del Pla d’ocupació jove d’Alacant:
- Consolidar i reforçar les accions del Pla de garantia juvenil
- Cooperació en xarxa amb les entitats de la ciutat que treballen en garantia juvenil i amb el
Consell de la Joventut
- Inclusió de plans de mentoratge, de competències digitals, de dones
- Més pes en les accions de l’àrea de joventut

Implementació de línies que afavorisquen la creació d’ocupació de manera directa o indirecta, especialment per a col·lectius amb dificultats especials d’inserció. Els plans de contractació directa
són competència de l’Administració autonòmica,
i requereixen una execució en cooperació directa
entre les dos administracions o amb l’autorització.
Accions més rellevants:
· Contractacions directes en àrees d’actuació innovadores: informadors COVID-19 no coercitius,
comunicació, restauració d’espais urbans, etc., o
lligats a altres plans com ara el de modernització
d’àrees industrials, manteniment i entorn urbà.
· Col·lectius especialment beneficiats: joves, dones, parats de llarga duració, majors de 45 anys,
persones amb discapacitat, etc.
· Ampliació de programes com ara EMCORP, EMCORD, EMPUJU, EMCUJU, pactes territorials (LABORA).

13 entitats proponents:
Cambra de Comerç, CCOO, UGT, UA, UMH, Càritas
Diocesana, Consell de la Joventut, CEV, AEPA, Grup
Municipal Compromís, Grup Municipal Unides Podem, Grup Municipal Vox, Grup Municipal Socialista.
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· Estudi de l’ampliació de la plantilla municipal en
àrees especialment essencials de l’Ajuntament.
· Inclusió en els plans d’itineraris socioformatius
específics per a persones vulnerables i connexió
amb itineraris d’inclusió social.

Període estimat d’execució o implementació total: curt termini

12 entitats proponents:

Referència pressupostària

Cambra de Comerç, CCOO, Càritas Diocesana, Con-

sell de la Joventut, UGT, Grup Unides Podem, UA,
UMH, , ICH, àrees industrials, AEPA
Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini

IFA-Aeroport-Port-EUIPO-àrees industrials, i nous
sectors productius amb demanda de persones
treballadores.
· Coordinació amb altres entitats de la ciutat i àrees d’ocupació, acció social i joventut

Referència pressupostària
10 entitats proponents
Amb dotació
2.388.434 €

exercici

pressupostari

2020:

· EMPUJU:

Càritas Diocesana, UGT, UA, Grup Municipal Unides Podem, Grup Municipal Vox, Col·legi d’Economistes, UMH, Consell de la Joventut, Grup Municipal Compromís, AEPA

- 814.000 € LABORA
- 390.000 € Aj.
· EMCUJU:
- 479.000 € LABORA

Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini
Referència pressupostària
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 160.000
€, més personal propi.

- 90.434 € Aj.
Programes LABORA: 200.000 €
· EMCORP:
- 858.000 € LABORA
- 30.000 € Aj.
Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents: segons la planificació pluriennal i les convocatòries de LABORA.
7) Pla de reforç de l’orientació laboral per a la
cerca activa d’ocupació
Objectiu:

Cal incloure dotació pressupostària d’altres regidories com ara Joventut o Acció Social.
Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents: segons la planificació pluriennal i les convocatòries de LABORA.
8) Pla de prospecció d’ocupació d’empreses alacantines
Objectiu:

Increment i reestructuració dels serveis públics d’orientació laboral i cerca activa d’ocupació d’acord amb les noves necessitats i realitat
post-COVID.

Dotar el sistema amb orientació, ocupació, emprenedoria i formació local pública i privada, amb una
vinculació constant entre oferta i demanda, entre
empresa i persona parada, entre formació i necessitats formatives, entre el mercat laboral i els
sectors productius.

Accions més rellevants

Accions més rellevants

· Itineraris individualitzats d’inserció per a cada
persona desocupada.

· Casar oferta i demanda laboral.
· Diagnòstic anual de necessitats formatives.

· Modernització i automatització dels diagnòstics
d’ocupabilitat, i nous programes com a dones sèniors
· Reforç dels serveis d’orientació en barris i pedanies, així com en la Zona Nord

· Estratègies actives de cerca de nous filons d’ocupació.
· Catàleg d’ofertes de difícil cobertura.

· Orientar en noves oportunitats en l’eix econòmic
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· Borsa d’ocupació municipal per a les persones
amb baixa ocupabilitat.
· Acostar el món empresarial per a afavorir la cerca activa d’ocupació.

· Reconversió de sectors a producció bàsica o de
proximitat, adaptació de sectors productius tradicionals.
· Estratègies de reconversió de sectors productius
amb problemes de viabilitat.

8 entitats proponents:
CCOO, UGT, Grup Municipal Vox, Col·legi d’Economistes, Càritas Diocesana, Consell de la Joventut,
Grup Municipal Compromís, àrees empresarials
Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini
Referència pressupostària
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 20.000
€, més personal propi.

· Recuperació d’empreses viables que han entrat
en crisi per la COVID-19.
· Comunicació dels estudis de l’evolució dels subsectors empresarials i del canvi de model econòmic.
· Pla d’internacionalització de la pime alacantina,
en coordinació amb la Cambra de Comerç, l’IVACE
i l’ICEX.
· Fires i reunions empresarials i científiques.
· Vies de finançament alternatives:

Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents, d’acord amb el disseny del nou sistema de
prospecció laboral.

- Microcrèdits socials / micromecenatge / patrocinis-mecenatge

LES EMPRESES / LES PERSONES
EMPRENEDORES

- Societats de garantia / xarxes d’àngels inversors

9) Reconversió de sectors productius / Plans de
viabilitat empresarial / Vies de finançament alternatiu de pimes

- En coordinació amb l’IVF, l’ICO, etc.

Objectiu:
La resiliència, readaptació, reconversió i transformació dels sectors productius tradicionals i
l’acolliment dels nous sectors és una necessitat
inajornable per a afrontar el canvi estructural de
l’economia alacantina, i les accions que es plantegen són necessàries per a facilitar el canvi de sistema productiu i garantir la viabilitat de l’activitat
econòmica i l’ocupació.
Accions més rellevants
· Orientació en plans de readaptació empresarial
i viabilitat.
· Millora de la resiliència empresarial.
· Tractament de processos crítics en les empreses
que permeten la resiliència empresarial.
· Quantificació de recursos imprescindibles,
equips necessaris, escenaris de viabilitat econòmica, quadre de comandament i test d’estrés.

694

- Estudiar la participació en el capital social públic en les empreses / partenariat públic-privat
- Estudi de la possibilitat d’entrada en capital
social, i participació financera reembossable a
llarg termini (deute subordinat)
18 entitats proponents:
Àrees industrials, CEV, Jovempa, UGT, UMH, UA,
Grup Municipal Compromís, Grup Municipal Vox,
Cambra de Comerç, UEPAL, Càritas Diocesana,
Consell de la Joventut, ASUCOVA, Grup Municipal
Socialista, AEPA, Col·legi d’Economistes, Grup Municipal Unides Podem, Jovempa
Període estimat d’execució o implementació total: mitjà i llarg termini
Referència pressupostària
Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents.
Línies autonòmiques i estatals per al finançament
empresarial (IVF, ICO, etc.).

10) El valor social de l’empresa

Període estimat d’execució o implementació total: curt termini

Objectiu:
Referència pressupostària
Valorar la figura empresarial ètica, responsable i
sostenible, com a valor que done sentit a una nova
visió de l’empresariat i de la societat, com un tot
indissoluble que pose la persona com a verdader
referent d’una societat del benestar.

Amb dotació exercici pressupostari 2020: 30.000
€, més personal propi.
Part de les accions no requereixen dotació pressupostària, inici acció pública o privada.

Accions més rellevants
· ODS i Agenda 2030 com a full de ruta.
· Foment i inclusió de clàusules socials en la contractació pública i privada.

Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.
11) Pla d’ocupació digna
Objectiu:

· Intel·ligència emocional, nous estils de lideratge.
· Foment del cooperativisme industrial i productiu.
· Suport al comerç i la indústria de proximitat, justa i sostenible.

L’ocupació és la millor política social que s’ha de
portar a terme per a la dignificació de la persona,
una ocupació estable, digna i de valor afegit que
complisca la normativa laboral vigent.
Accions més rellevants

· Fomentar la participació dels treballadors en
l’empresa.

· Informe anual sobre la qualitat de l’ocupació a
Alacant, anàlisi de tots els sectors afectats.

· Fomentar les iniciatives en responsabilitat social.
· Manifest d’ocupació digna.
· Valorar l’aportació al PIB municipal dels diferents
sectors productius.
· Suport a les iniciatives mancomunades en àrees
empresarials.
· Creació d’empreses responsables de donar suport a les dones emprenedores i sèniors.

· Lluita contra l’economia informal/submergida.
· Sensibilització en matèria d’ocupació estable.
· Manteniment de l’ocupació en les empreses que
reben ajudes públiques.
· Prevenció de la sinistralitat laboral.

· Fomentar l’ocupació en sectors no estacionals i
vinculats a l’ocupació estable.
· Suport a l’economia social: cooperatives, empreses de treball associat.

· Estudi de clàusules socials en la contractació pública.
· Mobilitat a les àrees industrials per a reduir la
sinistralitat.

· Assistència tècnica a emprenedors d’economia
social, especialment els de base tecnològica.

· Lluita contra el frau fiscal.

18 entitats proponents:

· Concertació amb agents socials.

Jovempa, CEV, ICH, Grup Municipal Vox, UGT, Collegi d’Economistes, UMH, UEPAL, ICH, Grup Municipal Socialista, àrees industrials, AEPA, Cambra
de Comerç, CCOO, Grup Municipal Compromís,
Grup Municipal Unides Podem, Grup Municipal
Vox, Consell de la Joventut

· Valoració de l’acció del voluntariat.
· Suport als col·lectius més afectats, com ara les
treballadores domèstiques.
· Millora de la conciliació de la vida familiar i laboral:
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- Formació en línia i semipresencial

· Vincular-se amb la captació de fons europeus.

- Promoció i implantació del teletreball

· Facilitar i prioritzar el desenvolupament de projectes d’empreses ja implantades.

- Estudi de protocols per a fer del teletreball
una alternativa real de conciliació
- Aproximació de serveis als eixos de les àrees
industrials
15 entitats proponents:
Cambra de Comerç, CCOO, Col·legi d’economistes,
UGT, UA, UMH, UEPAL, Càritas Diocesana, Consell
de la Joventut, Grup Municipal Compromís, ICH,
Grup Municipal Socialista, àrees industrials, Grup
Municipal Vox,
Període estimat d’execució o implementació total: curt termini

12 entitats proponents:
Cambra de comerç, àrees industrials, Càritas Diocesana, Grup Municipal Compromís, Grup Municipal Vox, UA, UGT, Jovempa, Col·legi d’Economistes,
CEV, UEPAL, ASUCOVA
Període estimat d’execució o implementació total: curt termini
Referència pressupostària
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 30.000
€, més personal propi.

Referència pressupostària

Part de les accions no requereixen dotació pressupostària, inici acció pública o privada.

Amb dotació exercici pressupostari 2020: 30.000
€, més personal propi.

Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.

Part de les accions no requereixen dotació pressupostària, inici acció pública o privada.

13) Formació empresarial i gerencial post-COVID

Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.

Objectiu:

12) Oficina d’atracció d’inversions i implantació
de nous projectes empresarials
Objectiu:
Finestreta única de recepció i atenció integral a
nous projectes públics o privats, nacionals o internacionals, que vulguen implantar-se a Alacant
que oferisca una àmplia cartera de serveis.

La incertesa de la nova pandèmia i el canvi d’era
en el sector industrial, empresarial i econòmic fan
necessària una formació destinada a afrontar els
nous reptes i el canvi de paradigma al qual ens
enfrontem.
Accions més rellevants
· Nova societat post-COVID.
· Noves tecnologies.

Accions més rellevants
· Oferta de sòl industrial de qualitat (catàleg).
· Oferta de serveis de qualitat en tots els àmbits:
empresarial, educatiu, de qualitat de vida, etc.

· Accions preventives davant d’una nova pandèmia.
· Formació en internacionalització.
· Intel·ligència emocional, nous estils de lideratge.

· Facilitats impositives per a la instal·lació de noves empreses.

· Accions amb figures de prestigi que atraguen
l’empresariat.

· Pla de promoció exterior.
· Fira d’inversions per a projectes innovadors.
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· Intermediació en la formació dels ens de gestió,
entitats empresarials, Cambra de Comerç per a
tancar els temes clau per a la formació empresa-

rial post-COVID.

· Entrada en la xarxa Innpulso

11 entitats proponents:

· Impuls d’un pla inversor en noves infraestructures de dades (fibra / 5G / internet de les coses)

Cambra de Comerç, Cercle de Directius, àrees industrials, Grup Municipal Vox, UA, Jovempa, CEV,
UMH, UEPAL, Consell de la Joventut, ICH

· Consolidació d’Alacant es mou
Entitats proponents: (18)

Període estimat d’execució o implementació total: curt termini

Amb dotació exercici pressupostari 2020: 30.000
€, més personal propi.

Col·legi d’Economistes, UGT, Grup Municipal Compromís, Grup Municipal Unides Podem, Grup Municipal Vox, UA, Jovempa, CEV, UMH, Cambra de
Comerç, UEPAL, Consell de la Joventut, UMH, UEPAL, Càritas Diocesana, Consell de la Joventut,
àrees industrials

Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.

Període estimat d’execució o implementació total: mitjà i llarg termini

14) Clúster tecnològic, digital i d’innovació /
smart city

Referència pressupostària

Referència pressupostària

Objectiu:
Convertir Alacant en una ciutat referent en els
sectors avançats de big data, intel·ligència artificial, robòtica, ciberseguretat, blockchain, digitalització, innovació tecnològica, telecomunicacions,
investigació científica, etc., sempre unit al valor
social i de màxima qualitat de vida en el futur per
a la ciutadania.

Amb dotació exercici pressupostari 2020: 100.000
€, més personal propi.
Cal incloure pressupostos de la Regidoria de Coordinació de Projectes i de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica.
Part de les accions no requereixen dotació pressupostària, inici acció pública o privada.

Accions més rellevants:

Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.

· Cooperació entre administracions públiques:
parcs científics, districte digital, etc.

LA INNOVACIÓ CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA, LA
DIGITALITZACIÓ (ALACANT FUTURA)

· Ciutat de la digitalització, Silicon Valley a Alacant,
Alacant capital digital.

15) Programa de transformació digital / innovació de les pimes, autònoms i els sectors productius

· Suport a projectes públics-privats en l’àmbit.
Objectiu:
· Consolidació d’un ecosistema emprenedor i innovador basat en clústers i l’alineació de centres
d’innovació
· Ciutat smart city:
· Ciutat intel·ligent i innovadora
· Pla de formació en innovació del personal municipal

La pandèmia ha accelerat el procés imparable
d’una ràpida tendència a la transformació digital
i innovació en les empreses de tot el món, i és necessari que l’empresa alacantina, especialment
les pimes i les persones treballadores autònomes,
no perden una gran oportunitat.
Accions més rellevants:
· Diagnòstics de digitalització.

· Administració electrònica
· Plans de formació digital.
· Compra pública innovadora
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· Formació en innovació.

· Millora en competències digitals per a l’ocupació.

· Teletreball.

· Habilitats administració electrònica.

· Comerç electrònic.

· Formació segons tendències del mercat.

· Empreses en línia.

· Ajudes a empreses per a plans de formació en
noves tecnologies.

· Ajudes automatitzacions, venda en línia, omnicanalitat, etc.

· Beques per a la formació a persones en risc d’exclusió.

· Pla d’inversions a la digitalització.
Entitats proponents: (17)
Cambra de Comerç, ASUCOVA, Cercle de Directius,
UGT, UMH, UA, Grup Municipal Compromís, Grup
Municipal Unides Podem, Grup Municipal Vox, FAESCV, Col·legi d’Economistes, Jovempa, CEV, UEPAL, Càritas Diocesana, Consell de la Joventut,
àrees industrials

· Plans de formació específics per a majors de 45
anys i dones.
· Venda omnicanal, comerç electrònic.
· Acords amb la Generalitat Valenciana per a facilitar l’accés de la tecnologia a la població vulnerable i la formació en noves tecnologies.
13 entitats proponents:

Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini
Referència pressupostària
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 100.000
€, més personal propi (compartit amb el projecte
14).
Part de les accions no requereixen dotació pressupostària, inici acció pública o privada.
Requerir a l’Administració autonòmica (IVI) plans
d’inversió per a la digitalització i la innovació.
Cal incloure pressupostos de la Regidoria de Coordinació de Projectes i de Noves tecnologies, Innovació i Informàtica.
Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.

Cambra de Comerç, Càritas diocesana, Consell de
la Joventut, Col·legi d’Economistes, UGT, UA, Grup
Municipal Vox, Grup Municipal Unides Podem,
UMH, UEPAL, Grup Municipal Compromís, ICH,
AEPA
Període estimat d’execució o implementació total: curt termini
Referència pressupostària
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 200.000
€, més personal propi (compartit amb el projecte
5).
Requerir a l’Administració autonòmica (LABORA)
plans específics de formació en bretxa digital per
a persones desocupades.
Pla de formació Escola d’Organització Industrial
(EOI); 800.000 € fins al 2022.

16) Pla de formació bretxa digital
Objectiu:
Igual que les empreses necessiten adaptar-se al
canvi ràpid de la transformació digital, les persones desocupades necessiten una formació ràpida
per a no perdre capacitats laborals bàsiques per a
poder optar a un lloc de treball en la nova societat
completament digitalitzada.
Accions més rellevants
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Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.
17) Pla de transvasament de coneixement investigador / científic-empresa privada
Objectiu:
L’excel·lència del nostre sistema universitari investigador, l’ecosistema dels nostres parcs científics, i altres entitats públiques i privades, els

converteix en una font immensa de coneixement,
R+D+I i innovació que és necessari que nodrisca
i es transvase a tots els sectors productius de la
nostra ciutat.

Objectiu:

· Laboratoris públics-privats per a desenvolupar
projectes multidisciplinaris concrets.

L’Administració ha de facilitar tots els tràmits, llicències i altres accions i adaptar-se als terminis
mínims que la llei indique, i ha de ser també un
suport per als nous projectes, les inversions, les
obertures, etc., que es produeixen a la ciutat i que
permeten mantindre l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.

· Hubs d’innovació, projectes multidisciplinaris.

Accions més rellevants:

· Emprenedoria de base tecnològica EBT, empreses derivades, empreses emergents.

· Estudi de tràmits, identificació i simplificació.

Accions més rellevants

· Accions d’impuls a la col·laboració empresa-universitat.
· Generació de noves oportunitats de negoci innovadores.
· Promoure unitats mixtes d’innovació en temàtiques concretes.

· Agilitació en la concessió de llicències urbanístiques, ocupació de via pública, etc.
· Creació de finestreta única empresa/emprenedor.
· Estudi de la flexibilització de la llicència multiactivitat / multisector d’activitat.
· Eliminació de duplicitats burocràtiques.

· Gestió d’innovació per missions.
· Transvasament tecnològic i científic als sectors
productius.

· Aposta per la declaració responsable i comunicació prèvia.
· Consolidació de la línia de projectes prioritaris.

· Innovació oberta i dimensió col·laborativa empresarial, empreses innovadores i incubació de
noves empreses.
· Fira d’inversors anual per a projectes innovadors.

· Regulació en els casos permesos del silenci administratiu positiu.
· Estudi de la possible revisió de projectes d’activitat i obres per col·legis professionals.

13 entitats proponents:
· Millora dels canals de comunicació d’informació.
Àrees industrials, UA (Parc Científic), UEPAL, UGT,
Jovempa, Col·legi d’Economistes, UMH, Grup Municipal Compromís, Grup Municipal Unides Podem, CEV, UEPAL, Càritas Diocesana, Consell de la
Joventut
Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini

15 entitats proponents:
Cambra de Comerç, ASUCOVA, Cercle de Directius,
Càritas Diocesana, àrees industrials, CEV, Jovempa, Col·legi d’Economistes, Grup Municipal Vox,
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, UA, UMH,
UEPAL, Consell de la Joventut, Grup Municipal
Compromís

Referència pressupostària
Impuls de part de les accions que no requereixen
dotació pressupostària, inici acció pública o privada.

Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini
Referència pressupostària

Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.
18) Pla de simplificació / agilitació de tràmits
administratius

Impuls de part de les accions que no requereixen
dotació pressupostària, inici acció pública o privada.
Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021, es699

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DE LA CIUTAT D’ALACANT

tudi i identificació de tràmits, identificació i simplificació.

20) Pla de col·laboració Port d’Alacant-Ajuntament d’Alacant

19) Economia i Hisenda municipal

Objectiu:

Objectiu:

El Port d’Alacant és un recurs endogen propi de la
ciutat, que li atorga un avantatge competitiu indiscutible davant d’altres ciutats per al desenvolupament de projectes estratègics i l’ordenació adequada de multitud de sectors productius que aportaran
creació d’ocupació i activitat econòmica.

Des del punt de vista impositiu, la nova situació
creada per la pandèmia fa necessària una revisió de la càrrega impositiva sobre les empreses
i les persones treballadores autònomes d’Alacant,
sempre dins de la competència municipal, i diferenciant accions que afecten a curt termini de les
que es puguen preveure estructuralment a mitjà i
llarg termini.

Accions més rellevants
· Port base / escala de creuers.

Accions més rellevants

· Pla digital 4.0.

· Revisió bonificacions/exempcions/deduccions
IBI, IAE, ICIO, IIVTNU i IVTM.

· Suport al sector nàutic-esportiu.

· Revisió bonificacions/exempcions en taxes /
preus públics municipals / cànons.

· Alineació de projectes estratègics conjunts
port-ciutat.
10 entitats proponents:

· Implantar sistemes de compensació deutes/
drets, i de certificació de deutes.
· Ampliació dels supòsits de fraccionaments/ajornaments.
· Pla d’agilitació de pagament a proveïdors.

Cambra de Comerç, Grup Municipal Vox, UGT, Collegi d’Economistes, CEV, UMH, UEPAL, Càritas Diocesana, Consell de la Joventut, Grup Municipal
Compromís
Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini

13 entitats proponents:
Referència pressupostària
Cambra de Comerç, Cercle de Directius, CEV, Jovempa, Col·legi d’economistes, UA Grup municipal
VOX, FAESCV, PROVIA, UMH, UEPAL, Càritas Diocesana, Consell de la Joventut
Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini

No requereix dotació pressupostària, inici acció
pública o privada.
Cal valorar la dotació en l’exercici pressupostari
2021 o següents.

Referència pressupostària:

Reivindicació de la dotació pressupostària en l’Administració autonòmica (Autoritat Portuària) o estatal.

Amb dotació exercici pressupostari 2020: aprovat
pel Decret, de 22 d’abril, d’exoneracions impositives per valor superior a un milió d’euros.

21) Pla de cooperació interadministrativa
Objectiu:

A curt i mitjà termini, la Regidoria d’Economia i
Hisenda ha d’estudiar i aplicar noves mesures.
Reivindicar la revisió de la càrrega impositiva de
la resta d’administracions públiques.
Cal dotar-lo en l’exercici pressupostari 2021 o següents segons les necessitats detectades.
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Davant de l’important repte de no destruir la nostra economia i l’ocupació, es fa més necessari que
mai obrir línies de cooperació entre tots els nivells
administratius per a evitar duplicitats, maximitzar
els recursos i l’eficiència de les accions i els projectes que es posen en marxa.

Accions més rellevants

· Economia verda; nova agricultura de proximitat/
ecològica

· Cooperació amb els diferents nivells d’administració provincial, autonòmica, estatal i europea.

· Societat de la informació

· Llei d’ocupació valenciana.

· ICC (economia taronja)

· Sistemes de cooperació com l’encàrrec de gestió,
contractes/programa.

· Economia circular

· Xarxa amb CEEI, IVACE, IVI, IVF, universitats, etc.

· Concursos d’idees que premien el foment d’activitats en els sectors esmentats.

· Oficina de captació i gestió de fons europeus en
matèria d’empresa, emprenedoria, innovació, inversió, etc.

· Pla d’innovació de sectors productius.

7 entitats proponents:

Cambra de Comerç, CCOO, Consell de la Joventut,
UA, Grup Municipal Unides Podem, UGT, Col·legi
d’Economistes, Jovempa, CEV, UMH, UEPAL, Grup
Municipal Compromís, ASUCOVA, àrees industrials

Cambra de Comerç, Grup Municipal Vox, UGT, UMH,
UEPAL, Càritas Diocesana, Grup Municipal Socialista
Període estimat d’execució o implementació total: curt termini

14 entitats proponents:

Període estimat d’execució o implementació total: mitjà i llarg termini
Referència pressupostària

Referència pressupostària
No requereix dotació pressupostària, inici acció
pública o privada.
Pressupost de l’oficina de captació de projectes
europeus en el 2021: 30.000 €
EL TEIXIT EN XARXA PÚBLIC-PRIVAT
22) Programa de suport de nous sectors emergents i projectes empresarials i emprenedors
innovadors públic-privat
Objectiu:

Algunes de les accions no requereixen dotació
pressupostària, inici acció pública o privada.
Reivindicació de dotació pressupostària en l’Administració autonòmica (IVI, IVACE) per a la diversificació dels sectors productius.
Per l’Escola d’Organització Industrial (EOI):
500.000 €, cotreballs garantia juvenil fins al 2022
(ja reflectit en el projecte 3).
Amb dotació exercici pressupostari 2020: 100.000
€ per a indústries culturals i creatives (ICC), EDUSI
Cigarreres fins al 2022.

De les crisis més profundes naixen les majors
oportunitats per a nous sectors productius o bé
s’acceleren els que estaven en fase incipient, i es
generen així noves oportunitats d’ocupació i de reactivació econòmica.

Cal valorar la dotació en l’exercici pressupostari
2021 o següents.

Accions més rellevants

Objectiu:

· Suport i foment dels nous sectors emergents:

Igual que en el projecte plantejat de cooperació
entre els diferents nivells administratius, es proposa liderar una xarxa d’entitats del tercer sector
amb l’objectiu d’evitar duplicitats, maximitzar els
recursos i l’eficiència de les accions i els projectes
que es posen en marxa.

· Digital, R+D+I
· Economia blava, impuls d’activitats d’oci, esportives lligades a la mar, nàutic-esportiu, pesca, etc.

23) Xarxa d’entitats públiques-privades sense
ànim de lucre
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Accions més rellevants

Referència pressupostària

· Coordinació i eficiència en recursos i programes
de les entitats del tercer sector.

No requereix dotació pressupostària, inici acció
pública o privada.

· Pla anual d’ajudes a projectes d’ocupació, empresa i emprenedoria de les entitats del sector.

Cal valorar la dotació en l’exercici pressupostari
2021 o següents.

11 entitats proponents:

25) Convenis d’assessorament en diversos àmbits amb col·legis professionals de la ciutat

Càritas Diocesana, Jovempa, UA, UGT, Col·legi
d’Economistes, Jovempa, CEV, UEPAL, Consell de
la Joventut, ICH, Grup Municipal Socialista
Període estimat d’execució o implementació total: curt termini
Referència pressupostària

El coneixement professional que atresoren els diferents col·legis professionals amb seu a Alacant
és una oportunitat per a aprofitar en el desenvolupament de diversos projectes per a la recuperació econòmica, la innovació i la recuperació de
l’ocupació.

Algunes de les accions no requereixen dotació
pressupostària, inici acció pública o privada.

Accions més rellevants

Amb dotació exercici pressupostari 2020: 150.000
€ Pla d’ajudes anual.

· Suport en insolvències, cultura de segona oportunitat.

Cal valorar la dotació en l’exercici pressupostari
2021 o següents.

· Estudi per a la revisió de projectes d’activitat i
obra dels col·legis.

24) Clústers sectorials temàtics com a estratègia de cooperació interempresarial

· Facilitar la mediació en conflictes civils, mercantils, COVID-19, etc.

Objectiu:

· Mesa de seguiment i interpretació normativa.

La força de la unió de serveis, recursos i capacitat
dels sectors empresarials que treballen en diferents àmbits sectorials de l’economia alacantina
són una oportunitat per a cooperar i incrementar
exponencialment el pes que a escala nacional i
internacional poden arribar a tindre certs sectors
productius de la nostra ciutat. Cooperació versus
competència.

6 entitats proponents:

Accions més rellevants

Referència pressupostària

· Clústers públics-privats: biotech, salut, etc.

Cal valorar la dotació en l’exercici pressupostari
2021 o següents.

· Accions de promoció i suport als nous clústers.
8 entitats proponents:
UGT, UEPAL, UA, Col·legi d’Economistes, Jovempa,
CEV, Cambra de Comerç, Grup Municipal Compromís.
Període estimat d’execució o implementació total: mitjà termini
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Objectiu:

Col·legi d’Advocats, Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials, Col·legi d’Economistes, UMH, UEPAL,
Càritas Diocesana
Període estimat d’execució o implementació total: curt i mitjà termini
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ESTRATÈGIES TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ
TERRITORI ACTEI – L’ALACANTÍ
María Candela Llinares, Dimas Plá Sirvent, Tècnics del Pacte ACTEI – L’ ALACANTÍ

1. INTRODUCCIÓ
El Pacte Territorial per l’Ocupació d’ACTEI el conformen diferents municipis de la província d’Alacant com són Xixona, Sant Vicent del Raspeig,
el Campello, Sant Joan d’Alacant, la Torre de les
Maçanes, Aigües i Tibi. Es constitueix com una
oportunitat històrica per a abordar la comarcalització de les polítiques d’ocupació en un nivell de
proximitat amb capacitat per a transcendir l’àmbit localista. El present projecte es va acordar –
al novembre del 2017– reproduint un model de
governança en el qual participen com a entitats
promotores els municipis esmentats i els agents
sindicals d’UGT i CCOO; a més, s’hi adhereixen diferents entitats col·laboradores (vegeu la Taula 1).
El que es pretén, en primera instància, és implementar actuacions comunes de foment de l’ocupació que proporcionen resposta a les necessitats
específiques del territori comprés, mitjançant accions que afavorisquen la innovació en l’àmbit de
l’emprenedoria, l’economia social i el desenvolupament local.
L’Acord Territorial per l’Ocupació pretén donar resposta a les necessitats especíﬁques del territori. A
partir del diagnòstic sociolaboral de la comarca
de l’Alacantí –informe presentat per la Universitat
d’Alacant en el marc del projecte Avalem Territori
(Avalem Territori, 2017)– es distingeixen múltiples
potencialitats per al foment de l’ocupació i l’emprenedoria; per això ACTEI naix com a conseqüència estratègica.
La finalitat del Pacte és impulsar, desenvolupar
i executar una política comarcal homogènia en

ACORD TERRITORIAL D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL - ACTEI
Administracions públiques:
• Ajuntament de Xixona
• Ajuntament de Sant Vicent de Raspeig
• Ajuntament de Sant Joan d´Alacant
Entitats
• Ajuntament del Campello
promotores
• Ajuntament de la Torre de les Maçanes
• Ajuntament d’Aigües
• Ajuntament de Tibi
Organitzacions sindicals comarcals: CCOO i UGT
Associacions empresarials del territori:
• Consell Regulador IGP de Xixona i Torró
d’Alacant
• Associació de Fabricants de Torró, Derivats
i Xocolate de la Comunitat Valenciana
• Associació d’Empresaris, Comerciants i
Professionals de Xixona
• Associació Empresarial Nacional
d’Elaboradors Artesans i Comerciants de
Gelats i Orxates
Entitats
• Associació d’Empresaris de Polígons
col·laboradores
Industrials de Sant Vicent de Raspeig
• Associació Provincial d’Hotels d’Alacant
• Associació de Joves Empresaris d’Alacant
i Província
CEV
APEHA
CREU ROJA ALACANT
Universitat d’Alacant
Ajuntament d’Alacant

Taula 1 Relació d’entitats promotores i col·laboradores de
Pacte Territorial per l’Ocupació d’ACTEI
Font: elaboració pròpia

matèria d’ocupació, formació per a l’ocupació i
l’autoocupació. Sobre la base dels resultats del
diagnòstic territorial de la comarca, es busca connectar la ciutadania amb les empreses a través
de diferents funcions com són: l’orientació laboral,
la formació per a l’ocupació i la intermediació laboral. Al mateix temps s’incorpora la perspectiva
de la innovació, tant si es parteix d’una situació de
desocupació com si es vol millorar la qualificació
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per a tindre oportunitats professionals més bones. A més, pretén fomentar la constitució d’empreses i persones emprenedores que (re)generen
el teixit empresarial, així com assessorar, formar
i acompanyar qui tinga una idea de negoci amb
incidència en l’economia social.
En la pàgines següents presentarem el primer resultat de les Estratègies Territorials per a l’Ocupació de la comarca de l’Alacantí, document que
sorgeix de la necessitat de sistematitzar i planificar un full de ruta enfocat a dinamitzar el territori
d’ACTEI1 i, al seu torn, ens dote de facultats per
a aconseguir els objectius de desenvolupament
comarcal a mitjà i llarg termini. Es parteix d’un
primer diagnòstic que ha de posar en valor totes
les dimensions que els agents socials reclamen
com a prioritàries. Per a un pacte «jove» com és
ACTEI, el present document és transcendental a
l’hora d’establir les bases per a definir el complex
horitzó sociolaboral que travessarem en els pròxims anys.
No oblidem que es tracta d’un territori dinàmic i
en canvi constant, exposat a les fluctuacions de
l’economia i/o dels fenòmens inesperats com el
que s’ha creat amb la pandèmia de la COVID-19 i
les seues conseqüències. Un tipus de situacions
que ens obliguen a estar en alerta i observar amb
exactitud com respon el nostre mercat de treball a
les fases d’excepcionalitat. Tenim el deure d’oferir
les eines necessàries perquè el context actual de
crisi (2020) tinga el menor impacte possible en el
desenvolupament i evolució del nostre teixit social, laboral i empresarial.
El document que es presenta, per tant, s’ha estructurat en dos parts fonamentals. El diagnòstic
territorial fet amb la col·laboració de la Universitat
d’Alacant i l’Estratègia Territorial per a l’Ocupació
elaborada mitjançant una dinàmica participativa.
2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL
Informació geogràﬁca i poblacional
Els municipis pertanyents al Pacte per a l’Ocupació
ACTEI l’Alacantí es troben localitzats a la dita comarca. El pacte està format per set municipis que es
distribueixen en tres àmbits espacials; un conjunt de
tres municipis confrontants amb Alacant: Sant Joan
d’Alacant, el Campello i Sant Vicent del Raspeig; Xixona amb un perﬁl especíﬁc intermedi entre l’interior i
1 D’ara en avant ens referirem a «Territori ACTEI» per a delimitar
especíﬁcament el nostre camp d’actuació, principalment perquè no
arrepleguem altres localitats situades a la comarca de l’Alacantí.
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la costa, i un conjunt de municipis menuts d’interior:
Tibi, Aigües i la Torre de les Maçanes.
L’entorn físic d’ACTEI-l’Alacantí ofereix el contrast
entre la zona nord de l’interior, molt muntanyosa, i la
resta, amb zones planes. La presència de superfície
forestal a la zona no és elevada. No obstant això, el
territori d’ACTEI-l’Alacantí està integrat per diferents
paisatges d’alt valor paisatgístic, sobretot a l’interior.
D’altra banda, compta amb diferents zones de bany
marítimes, amb una qualitat òptima i que concentren un nombre elevat de banderes blaves; totes
pertanyen a l’únic municipi costaner: el Campello.
A data de 2019 es va registrar una població total de
120.752 residents, el 49% homes i el 51% dones. En
termes comparatius suposen el 25% del conjunt de
la comarca, el 6,5% de total de la província d’Alacant
i el 2,4% de la Comunitat Valenciana. Un 10% de la
població és estrangera, 3,7 punts per davall d’Alacant (13,7%), de la qual el 52,2% són dones i el 48,8%
homes. A més, es detecta que en determines àrees
urbanes de la comarca es consolida un procés de
segregació residencial entre qui habita a les urbanitzacions (llocs residencials separats geogràﬁcament
del nucli urbà) i els residents del nucli urbà. Tot i que
pertanyen al mateix municipi, la relació social, cultural i econòmica entre un espai i un altre és pràcticament inexistent, la qual cosa genera una desconnexió poblacional implícita.
Estructura del mercat de treball
La desocupació en territori-ACTEI
Amb l’objectiu de visualitzar l’escenari estructural
del mercat de treball en la zona ACTEI, s’analitzen, a
continuació, diferents dades representatives de les
dinàmiques sociolaborals del territori.
En el conjunt de municipis descrits es va registrar
en el 2019 una mitjana anual de 8.226 persones
parades, de les quals la majoria dones (59%) i la
resta homes (41%). La tendència des del 2017 és
a la baixa; des de llavors ﬁns al 2019 es calcula un
descens aproximat de 8 punts en el nivell de desocupació. La majoria de les persones desocupades
tenen més de 45 anys, arriben a representar més de
la mitat (el 53%). En el context dels diferents grups
d’edat, la bretxa de gènere afecta en major proporció les dones, a excepció de la joventut, que registra xifres comparatives similars (52% dones i 48%
homes). Una desigualtat que també s’esceniﬁca entre les dones i homes d’origen estranger: les dones
migrants en desocupació superen els homes (435 i
321, respectivament). Per tant, es pot concloure que

la desigualtat de gènere en matèria de desocupació
és un fet consolidat en els municipis de la comarca (excepte en la joventut); en els últims tres anys
(2017-2019) no s’observa cap senyal de reduir-se la
bretxa, tal com es veu en el gràﬁc següent:

Les ocupacions que tenen una taxa més gran de
desocupació serien, en primer lloc, la de treballadors dels serveis de restauració, personals,
protecció i venedors (2.523 i suposen un de cada
tres desocupats), seguit dels empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina
(1.016) i artesans i treballadors qualificats de
les indústries manufactureres i la construcció
(924), tot i que un grup i altre amb xifres substancialment inferiors al primer. Les ocupacions
vinculades a l’hostaleria van representar quasi
la mitat de les ocupacions demandades per la
joventut que es trobava en cerca activa de faena, és a dir, constituïen el 43% del total de la joventut desocupada (s’ha d’advertir que per a la
resta dels grups d’edat, la proporció es redueix
al 33% –30-44 anys– i al 25% –amb més de 45
anys).

Gràﬁc 1. Evolució de la desocupació d’homes i dones en els
territoris d’ACTEI (2017-2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)

El percentatge de població estrangera inscrita
com a demandant d’ocupació és del 9%, per la
qual cosa de cada deu persones desocupades
una seria d’origen migrant; una xifra que no varia en els últims tres anys (2017-2019). Si l’àmplia majoria de desocupats espanyols se situa
per damunt dels 45 anys (54%), en el cas dels
estrangers varia en termes relatius, ja que tan
sols representarien el 44%.
Adults

00: Ocupacions militars
01: Directors i gerents
02: Tècnics i professionals cientíﬁcs i intel·lectuals
03: Tècnics; professionals de suport
04: Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oﬁcina
05: Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i
venedors
06: Treballadors qualiﬁcats en el sector agrícola, ramader, forestal i
pesquer
07: Artesans i treballadors qualiﬁcats de les indústries
manufactureres i la construcció
08: Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors
09: Ocupacions elementals
TOTAL

Joves
(16-29 )
0,2%
0,2%
10,4%
7,5%
5,9%
43,5%

0,1%
1,7%
5,8%
9,5%
13,3%
26,0%

Majors
(>59)
0,3%
2,0%
4,9%
8,9%
12,9%
24,8%

0,2%
1,1%
7,9%
8,5%
12,4%
30,7%

1,0%

1,0%

0,3%

1,2%

6,8%

10,4%

12,5%

14,5%

11,2%

2,2%

4,6%

7,2%

7,1%

5,6%

20,7%
100,0%

18,5%
100,0%

22,8%
100,0%

24,3%
100,0%

21,3%
100,0%

(30-44)

(45-59)

0,2%
0,5%
10,4%
7,5%
13,9%
32,9%

2,7%

TOTAL

Taula 2. Distribució de les persones parades en ACTEI per
ocupacions professionals i grups d’edat (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)
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Segons el nivell educatiu, el perfil més característic de parat és el d’una persona sense estudis
especialitzats (ja siga batxillerat, formació professional o titulació superior). En el 2019 van suposar el 77% del total d’inscrits en les oficines de
LABORA (5.838), en proporcions similars en tots
els grups d’edat (també en la joventut). Amb una
titulació superior i en cerca activa d’ocupació es
va comptabilitzar una mitjana de 1.099 persones
parades, de les quals el 48% se situava en el rang
d’edat de 30-44 anys.
L’evolució temporal de la desocupació ha sigut positiva en tots els grups d’edat del 2017 al 2019;
l’atur ha descendit en totes les edats, amb excepció d’un perfil: les dones en edat avançada majors
de 55 anys. El gràfic següent mostra com creix
exponencialment el nombre de dones desocupades en l’edat dita, mentre l’augment dels homes
parats és més moderat:

Gràﬁc 2. Evolució de la desocupació de dones i homes
majors de 55 anys en la zona d’ACTEI (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)
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Mentre tots els sectors s’han mantingut estables
o han augmentat lleugerament les dades de contractació, l’activitat de l’agricultura té un pes cada
vegada menys important a la zona d’ACTEI.
L’estacionalitat i les fluctuacions mensuals són
permanents, especialment en l’agricultura i la
indústria. Tal com se sintetitza en el gràfic 3, en
l’agricultura es vaticinen nivells més alts de contractació en el primer semestre de l’any (amb excepció de març) mentre en el segon període anual
decau radicalment. La indústria, per part seua,
concentra el creixement de la contractació en mesos no consecutius, i s’observen salts durant el
període estival i hivernal (vegeu el gràfic 3); quant
a la construcció s’identifica una dinàmica similar
a la indústria. El sector serveis, tot i no experimentar un creixement percentual excessiu, manté una
línia de creixement tènue i continuat des de gener
fins a octubre, i reflecteix alguns descensos importants al febrer i a l’agost i amb nivells de contractació estancs a l’abril i al juny.

Les contractacions en territori ACTEI

Gràﬁc 3. Variació % en el nivell de contractació mensual
per sectors econòmics en la zona d’ACTEI (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)

Durant tot el període anual del 2019 es van comptabilitzar un total de 35.708 contractacions, un
8,4% més que l’any anterior. El creixement, en termes comparatius, va ser superior al que es va registrar a Alacant (amb un creixement anual en la
contractació del 3%). Una bona tendència es concentra preferentment en el sector serveis, el qual
aglutina el 64% dels contractes laborals (22.841);
si bé, s’ha de subratllar la capacitat del sector industrial en la creació d’ocupació, ja que un de cada
cinc contractes es van originar en el sector (20%,
7.228). L’agricultura és una activitat que perd força si ens acollim al nivell de contractació, en concret va disminuir en un 42% des del 2017, passant de 3.111 contractes nous a 1.792 en el 2019.

A quina edat hi ha més possibilitat de tindre un
contracte laboral? L’estructura sociolaboral d’ACTEI determina que a edats més primerenques es
produeixen nivells de contractació més elevats:
fins al 76% dels contractes en el 2019 es van fer
a persones per davall dels 44 anys –sobre el caràcter temporal o indefinit es parla en el capítol
següent. La joventut entre 16-29 anys, de la seua
part, va representar més d’un terç dels contractes registrats, i va tindre un pes clau en el sector
serveis (el 42% dels contractes en el sector) i en
l’agricultura (un 35%) [vegeu la taula 3]. D’altra
banda, les persones adultes de més de 45 anys
aglutinen la major proporció de contractació en
el sector de la construcció. La distribució dels ni-

vells de contractació per edat té una correlació
directa amb les dades de desocupació, les quals
determinen l’especial situació de vulnerabilitat en
què es troben les persones de més de 45 anys.
Mentre que als joves se’ls concedia el 36% del to2019

tal de contractes, a penes representaven el 15%
dels parats, mentre que els majors de 45 anys,
per contra, amb tan sols una proporció del 24%
de contractes, significaven el 53% de desocupats
(vegeu la taula 4).

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓ

INDÚSTRIA

SERVEIS

TOTAL

Joves (16-29 )

636

598

2.117

9.675

13.026

Adults (30-44)

743

1.818

3.677

8.043

14.281

Adults (45-59)

381

1.311

1.372

4.749

7.813

Majors (>59)
TOTAL

32

120

62

374

588

1.792

3.847

7.228

22.841

35.708

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓ

INDÚSTRIA

SERVEIS

TOTAL

Joves (16-29 )

35%

16%

29%

42%

36%

Adults (30-44)

41%

47%

51%

35%

40%

Adults (45-59)

21%

34%

19%

21%

22%

Majors (>59)
TOTAL

2%

3%

1%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

Taula 3. Contractes laborals per sectors d’activitat i grups
d’edat en ACTEI (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)

indústria, la masculinització és latent en el sector,
encara que la tendència dels últims anys apunta a
una progressiva disminució de la bretxa de gènere: la contractació femenina va passar de suposar
el 28% en el 2017 a ser del 37% en el 2019.

% CONTRACTES % DESOCUPACIONS
Joves (16-29 )

36%

15%

Adults (30-44)

40%

32%

Adults (45-59)

22%

41%

Majors (>59)

2%

12%

Taula 4 Distribució percentual dels contractes laborals i la
desocupació en la zona d’ACTEI (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)

En terme absoluts, el registre en el nombre de
contractes fets a homes és lleugerament superior
al de dones; en el 2019 es va comptabilitzar una
diferència del 55%-45%, respectivament. Segons
l’evolució anual dels últims tres períodes anuals
(2017-2019), la proporció ha variat substancialment a raó de reduir les diferències de gènere
en les pràctiques de contractació, ja que s’han
incrementat significativament els contractes a
dones, de 15.172 en el 2017 a 19.041 en el 2019.
Els homes, per part seua, han vist reduït el nivell
de contractació en un 3% (de 20.277 en el 2017 a
19.667 en el 2019). Per sectors econòmics s’observa una dinàmica equilibrada en el sector serveis i en l’agricultura amb dades de contractació
per gènere pràcticament similars (54% dones i
46% homes), no ocorre així en el cas de la construcció i la indústria. En el primer, la presència sociolaboral de les dones és pràcticament residual,
tan sols un 3% de nous contractes; pel que fa a la

Gràﬁc 4. Evolució del nombre de contractes anuals de
dones i homes estrangers en el període del 2017-2019 en
la zona d’ACTEI
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)

La població estrangera va registrar un total de
4.923 contractes, 172 més que en el 2017. En
proporció representen un 14%, superen el percentatge de contractacions a estrangers d’Alacant
(11,8%). A més, la distribució per gènere no varia
en relació amb el conjunt de la població, inclusivament s’observa un progressiu augment en les
contractacions a les dones d’origen migrant, mentre que els homes registren un descens lleuger.
En el gràfic 4 s’observa l’afirmació feta.
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Les ocupacions professionals més destacades són,
principalment: ocupacions elementals, amb 10.619
contractacions en el 2019 (30% del total), i treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció
i venedors, amb 10.487 contractes (29%). En el primer
cas, la majoria dels contractes són a adults entre 3044 anys (45%), situació que varia amb els treballadors
de serveis de restauració, ja que la presència juvenil
adquireix una rellevància molt més notable: el 51%
de les noves contractacions es van fer a joves entre
16-29 anys. Les ocupacions que recorren en major
mesura a la població adulta tenen dos característiques: la primera, que exercisquen funcions relacionades amb l’activitat industrial (per exemple: artesans
i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció; i operadors d’instal·lacions i
maquinària, i muntadors) o, d’altra banda, que ocupen
llocs de direcció i gerència; en els tres grups professionals esmentats, un de cada tres contractes es van
fer a persones majors de 45 anys.

Si s’analitza el nivell de contractació d’acord
amb els índexs de desocupació s’identifiquen
alguns assumptes sobre els quals s’ha de fer allusió (vegeu la taula 5). S’estima, a partir de la informació disponible, que l’ocupació professional
amb més dificultats d’accés al mercat laboral
de la zona d’ACTEI és la d’empleats comptables,
administratius i altres empleats d’oficina, ja que
suposen el 12% del total de persones parades
i tan sols aconsegueixen el 5% del total de les
contractacions. D’altra banda, es distingeixen
altres ocupacions que tot i tindre índexs elevats
de desocupació tenen al seu torn proporcions
de contractació similars, ens referim, per exemple, als treballadors dels serveis de restauració,
personals, protecció i venedors (29% contractes
i 31% desocupació), i a ocupacions elementals
(30% contractes i 21% desocupació).

2019

CONTRACTES

DESOCUPACIÓ

Ocupacions elementals

30%

21%

Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors

29%

31%

Artesans i treballadors qualiﬁcats de les indústries manufactureres i la construcció

18%

11%

Tècnics; professionals de suport

7%

8%

Tècnics i professionals cientíﬁcs i intel·lectuals

6%

8%

Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oﬁcina

5%

12%

Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors

4%

6%

Ocupacions militars

0%

0%

Directors i gerents

0%

1%

Treballadors qualiﬁcats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer

0%

1%

100%

100%

TOTAL

Taula 5. Distribució percentual dels contractes laborals i la desocupació per grups d’ocupació en la zona d’ACTEI (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA (2020)

La temporalitat com a factor estructural
El predomini de la contractació temporal és una
constant en el mercat laboral de la zona d’ACTEI
–igual que en la major part de municipis valencians. És una realitat fàcil de confirmar si atenem
les dades de contractació, les quals indiquen que
en els últims anys al voltant del 90% van ser de
caràcter temporal, en concret es van arribar a
acordar en el 2019 un total de 35.708 contractes,
dels quals fins a 32.090 van respondre a la dita
modalitat (només el 9% van ser indefinits).
Però, afecta per igual segons l’edat o el gènere
dels treballadors o treballadores? El fet que es
tracte d’un factor estructural reafirma que, amb
independència de les variables sociodemogràfiques i de gènere, no es produeixen diferències
substancials en relació amb la intensitat amb la
qual es presenta la temporalitat en l’actual con712

text del mercat laboral. Tant en el cas de les dones
com dels homes, el registre de la temporalitat es
manté entorn del 90%, sense variacions significatives en els darrers tres anys. El mateix succeeix
en relació amb els grups d’edat, amb una variació subtil entre les persones en edat més avançada (més de 59 anys) i els més joves (entre 16-29
anys): els primers van registrar una proporció de
contractació indefinida del 12%, mentre la joventut a penes arribava al 8%.
Durant el transcurs del període anual es constaten
variacions importants en el nivell de contractació,
sobretot quant al creixement exponencial de la
temporalitat laboral. En analitzar l’evolució mensual durant el 2019 s’observen pics de contractació temporal que confirmen la tipologia estacional
del mercat de treball del territori d’ACTEI. D’una
banda, els contractes indefinits a penes experimenten variacions absolutes d’un mes a un altre,

no ocorre així amb la temporalitat que s’intensifica en els mesos estivals (maig, juny i juliol) i el
període de tardor (setembre i octubre). El pic més
elevat de contractació temporal es produeix al juliol, mes en què va créixer lleugerament la modalitat indefinida (+27%, de 239 a 304) i, amb més
força, el nombre de contractes temporals (+31%,
de 2.933 a 3.855) [vegeu el gràfic 4]. El mes en què
l’augment relatiu dels nous contractes indefinits
es fa més palpable és setembre, en el 2019 es va
arribar a aconseguir un creixement del +46%.

Gràﬁc 5. Evolució dels contractes temporals i indeﬁnits
durant el període del 2019 a la zona d’ACTEI
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)

una anàlisi de dades des del mes de març, quan
es va iniciar l’estat d’alarma, ﬁns al mes d’agost,
que són les darreres dades publicades a data de
realització de les estratègies. Un període que és suﬁcient per a poder fer una primera aproximació a
l’evolució i incidència que ha tingut la COVID-19 en
el mercat de treball.
A escala municipal, com es pot observar en el gràﬁc següent (vegeu el gràﬁc 6), s’identiﬁca el comportament que s’ha manifestat en cada municipi
en dades de desocupació. S’aprecia la pujada forta que es va produir des del començament –març
del 2020– ﬁns al mes de juny, quan es registren els
pics màxims de desocupació en totes les localitats
(excepte Xixona, que té unes característiques especials, ja que va patir el màxim a l’abril).
Una vegada superat el pic de desocupació comença
una tendència generalitzada a descendir que és
extrapolable a tots els municipis que componen el
Pacte. Una dada que es pot associar al començament tardà de la temporada estival, de la qual
molts dels municipis es beneﬁcien, especialment
l’activitat lligada al sector terciari, i més concretament a l’hostaleria. S’ha de destacar que comparat
amb anys anteriors, la temporada estival es veu
reﬂectida en les dades més tardanament, fruit de
l’explosió de la COVID-19..

El tipus de contracte també difereix segons el sector d’activitat de les empreses. D’una banda, no
hi ha diferències sobredimensionades, ja que en
tots els sectors es van concertar majoritàriament
contractes temporals, encara que, tal com es podrà verificar, en alguns quasi arriba a la totalitat.
Així ocorre en l’agricultura i la indústria, sectors
on la contractació indefinida a penes va arribar a
superar el 2% i el 5%, respectivament; això indica
que en agricultura el 98% de les contractacions
van ser de caràcter temporal (1.748) i en indústria
el 95% (6.836). El sector de la construcció també
va experimentar una dinàmica similar, encara que
amb un percentatge de contractació indefinida
lleugerament superior (8%). D’una altra banda, les
activitats vinculades als serveis són el sector amb
taxes més altes de contractació indefinida, amb
un 12% del total (2.638); s’hi ha d’afegir que del
total de contractes indefinits, el 78% corresponien
al sector serveis.
Impacte de la COVID-19 en l’estructura del
mercat de treball
Si ens centrem en l’impacte que ha tingut la COVID-19 en l’estructura del mercat de treball, s’ha fet
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Gràﬁc 6. Evolució de la desocupació en els municipis d’ACTEI (març-agost del 2020 - COVID-19)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ARGOS i
SEPE (2020)

D’altra banda, també és important observar l’evolució que ha tingut en el conjunt del territori. En
el gràfic 7 es pot veure reflectit, com en l’anterior,
l’evolució de la desocupació en relació amb els nivells relatius que s’han aconseguit en tota la província d’Alacant i a escala estatal.

Gràﬁc 7. Evolució de la desocupació en ACTEI, la província
d’Alacant i Espanya (març-agost, 2020)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ARGOS i
SEPE (2020)

la pandèmia en el territori. També s’ha de destacar que el percentatge més alt de desocupació en
els municipis se centra en el sector serveis, per la
qual cosa la «reactivació» de l’economia estacionària ha ajudat al descens del percentatge de desocupació i increment del nombre de contractes.

Una relació que ens indica que en ACTEI i a la província d’Alacant la desocupació segueix una lleugera tendència descendent, tot i que a escala estatal encara la corba està en fase de creixement.
Una dada que obri algunes hipòtesis explicatives
com que, per exemple, l’activitat del sector serveis
–sector àmpliament estés en el conjunt de l’Estat–
encara pateix el greu impacte que han suposat les
mesures restrictives vinculades a l’estat d’alarma.
Per tant, es pot dir que ACTEI, en comparar-se
amb altres unitats territorials, presenta resultats
d’ocupabilitat més bons, tot i que això no significa
que les dades siguen positives.
Un altre aspecte important al qual hem de parar
atenció és el tema de les contractacions i com ha
sigut l’evolució des que va començar la pandèmia.
Això ens donarà una visió global de com s’ha anat
reactivant l’economia. En el gràfic 8 es pot veure
com les contractacions van caure a l’abril i al maig
i es van començar a recuperar al juny, quan es van
aconseguir dades de març –període en el qual
es va decretar l’estat d’alarma. De nou tornem a
comprovar que la reactivació de l’economia va començar al mes de juliol, fet que podria associar-se
a la temporada estival i a un cert alleujament de
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Gràﬁc 8. Evolució del nombre de contractacions en ACTEI
(març-agost del 2020)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ARGOS i
SEPE (2020)

Finalment, destacarem la incidència que han tingut els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) en els municipis d’ACTEI. En la taula
següent podem observar la incidència que han
tingut en cada municipi.

Municipi
Aigües
Campello, el
Sant Joan d’Alacant
Sant Vicent del Raspeig
Tibi
Xixona / Jijona
Torres de les Maçanes, la

Total ERTO
6
341
346
652
4
51
5

Eco.
0
0
2
4
0
5
0

Téc.
0
0
0
0
0
0
0

Org.
0
2
4
8
0
0
0

Prod.
1
3
22
40
2
2
1

F. Major
5
336
318
600
2
44
4

Altres
0
0
0
0
0
0
0

Nre. treballadors
20
1193
1829
3089
42
236
14

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ARGOS GVA i SEPE (2020)

Quina ha sigut la causa més comuna a la qual
s’han adherit les empreses que han sol·licitat un
ERTO? Com es pot veure, l’ERTO per causa de força major ha sigut la figura més utilitzada per les
empreses durant la pandèmia. Això també ens fa
indicar que la recuperació pot anar lligada a la situació en què es trobe la pandèmia a cada moment, sense oblidar les restriccions que puguen
establir les autoritats sanitàries. La gran majoria
d’empreses amb ERTO són del sector de l’hostaleria i el turisme o tenen una gran vinculació amb
el sector terciari, fet que els ha fet prendre les mesures dites.
També hi ha empreses d’altres sectors que
s’han vist afectades i s’han hagut d’acollir a
l’ERTO per causa de la producció, per un descens en la demanda que els obliga a minimitzar la producció.
En definitiva, a través de la informació recopilada
fins ara s’ha pogut comprovar com la figura dels
ERTO ha permés «salvaguardar» moltes ocupacions i ha provocat que les dades de desocupats no
s’hagen accelerat dràsticament. No oblidem que
els resultats, sense ser dramàtics i amb una tenFORMACIÓ PROFESSIONAL
FP BÀSICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administració i gestió
Agrària
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Imatge personal
Hostaleria i turisme
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions

dència lleugera a la recuperació, no auguren ara
com ara una tendència esperançadora.
Aproximació a una radiografia de la formació
Cada vegada és més freqüent la demanda de formació especialitzada associada a determinades
competències professionals, fins al punt de generalitzar-se certa disposició a sol·licitar perfils
qualificats. Més enllà de les titulacions universitàries, persisteixen altres alternatives formatives
que es demanen cada vegada amb més assiduïtat en el teixit empresarial, vegeu, per exemple:
la formació professional (FP) i la formació per a
l’ocupació no reglada (FO). A continuació es descriuen les dades més rellevants sobre la situació
actual de la FP i la FO a la zona d’ACTEI i, sobretot, quines famílies professionals són les que
més s’ofereixen.
Es calcula que la zona d’ACTEI concentra un total
de 3.100 alumnes de formació professional, distribuïts en quinze famílies professionals diferents
i tres de nivells: FP bàsica, FP de grau mitjà i FP de
grau superior (vegeu la taula 6).

FP GRAU MITJÀ

FP GRAU SUPERIOR

1. Activitats físiques i esportives
2. Administració i gestió
3. Comerç i màrqueting
4. Electricitat i electrònica
5. Hostaleria i turisme
6. Imatge personal
7. Imatge i so
8. Indústries alimentàries
9. Informàtica i comunicacions
10. Instal·lació i manteniment
11. Sanitat
12. Serveis socioculturals i a la comunitat
13. Transport i manteniment de vehicles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Electricitat i electrònica
Imatge i so
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Sanitat
Transport i manteniment de vehicles

Taula 6. Relació de famílies professionals que s’ofereixen
en la formació professional de la zona d’ACTEI (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA
(2020)
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Les famílies professionals que es demanen més
en FP, per al curs 2018-2019, són les d’Informàtica i Comunicacions (476 alumnes) i Sanitat (452
alumnes), seguides de Transport i Manteniment
de Vehicles, Administració i Gestió i Instal·lació i
Manteniment, totes per damunt de 300 alumnes.
També s’identifiquen certes àrees formatives en
les quals l’alumnat no arriba a superar el mig
centenar: Agrària (10), Fabricació Mecànica (21),
Indústries Alimentàries (36), Comerç i Màrqueting
(39) i Serveis Culturals i a la Comunitat (48) –tot
i que la darrera és la quarta família professional
amb més alumnat en tota la província d’Alacant.
El territori d’ACTEI disposa, per tant, d’un ampli
catàleg d’oferta formativa vinculada a la formació
professional (vegeu la taula 7).

Però, què ocorre amb la formació no reglada? Durant el curs 2019-2020 van arribar a inscriure’s
un total de 251 alumnes mitjançant quatre modalitats diferents: formació per a persones desocupades (49), formació en alternança amb l’ocupació
(41), formació per a ocupats (101) i formació no
subvencionada (60), emmarcades en set famílies
professionals diferents (vegeu la taula 7). Es conclou que la xifra d’alumnat és pràcticament residual si la comparem amb la formació professional
o, fins i tot, amb la resta dels territoris limítrofs
(per exemple, a Alacant es van inscriure un total
de 3.071 alumnes en formació no reglada, és a dir,
2.820 més que a la zona d’ACTEI).

FORMACIÓ REGLADA

FORMACIÓ NO REGLADA

FORMACIÓ PROFESIONAL

Formació per a persones desocupades
Alumnat

TOTAL

Alumnat

3.100

TOTAL

49

Informàtica i comunicacions

476

15%

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

28

57%

Sanitat

452

15%

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

21

43%

Transport i manteniment de vehicles

351

11%

Formació en alternança amb l’ocupació

Administració i gestió

325

10%

TOTAL

Instal·lació i manteniment

322

10%

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A la COMUNITAT

31

76%

Hostaleria i turisme

291

9%

HOSTALERIA I TURISME

10

24%

Electricitat i electrònica

239

8%

Formació per a ocupats
TOTAL

41

Activitats físiques i esportives

219

7%

Imatge i so

185

6%

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

101
86

85%

Imatge personal

86

3%

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

15

15%

Serveis socioculturals i a la comunitat

48

2%

Formació no subvencionada

Comerç i màrqueting

39

1%

TOTAL

Indústries alimentàries

36

1%

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

45

75%

Fabricació mecànica

21

1%

ENERGIA I AIGUA

15

25%

Agrària

10

0%

60

Taula 7. Nombre d’alumnes per famílies professionals de la formació reglada i la formació no reglada que s’ofereix a la
zona d’ACTEI (2019)
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de LABORA (2020))

A més, en termes qualitatius, els agents del territori apunten a una sèrie de necessitats i demandes formatives difícils de detectar amb dades
numèriques. Per exemple, s’adverteix que per a
conservar el patrimoni cultural dels municipis es
requereix potenciar la formació específica dels
oficis artesans tradicionals: «cada vegada és més
difícil trobar perfils laborals que coneguen i tinguen formació en els oficis de tipus artesanal i
tradicional», assenyalen els agents del territori.
En el que subjau a l’empresariat local, en el sector
comercial es manifesta una falta significativa de
716

formació en noves tecnologies. La bretxa digital es
fa patent i limita en gran manera l’adequació del
xicotet comerç a les dinàmiques de desenvolupament tecnològic, que sí que es produeixen en les
grans superfícies comercials.
L’absència de formació i estudis bàsics també es
percep com un problema generalitzat, inclusivament entre molta població jove (20-30 anys). Per
això, els agents del territori aposten per donar prioritat a revertir la situació, ja que limita en gran
manera la inclusió en el mercat laboral d’una part
important de la població local.

Un altre argument àmpliament estés és el següent: «les empreses assumeixen la formació
perquè no es cobreixen les necessitats amb els
titulats mitjans i superiors de formació professional». Hi hem d’afegir que faltarien molts més
perfils tècnics associats a la digitalització, tecnologies de la informació i la comunicació, entre altres, així com l’especialització en idiomes. S’han
de destacar com els oficis industrials demanen
persones amb habilitats digitals per a afavorir la
implementació tecnològica en el procés productiu,
en definitiva requereixen mà d’obra de perfil mitjà
i superior que assumisca processos per coneixement i maneig en informàtica, control numèric, etc.
A més, adverteixen que les empreses del territori,
en general, haurien de millorar la formació i qualificació del personal per a així afavorir processos
d’innovació quan integren dins de les seues accions la importància i permissivitat de l’accés a la
formació per part dels treballadors, fomentant-lo
i facilitant-los conciliació i disponibilitat.
Referències al model productiu
La majoria dels municipis agrupen una part substancial de la seua activitat econòmica en els serveis, això es percep com un risc, ja que no tenen
la capacitat per a oferir ocupacions suficients als
residents de la localitat; alguns agents sostenen
que podria condemnar-los a perpetuar-se com a
«ciutats dormitori».
Des d’una dimensió cultural s’ha de subratllar la
bona acceptació i valoració que té el turisme (i els
turistes) com a motor de desenvolupament socioeconòmic. Al mateix temps s’ha de destacar que
l’activitat turística de la comarca de l’Alacantí es
concentra principalment a Alacant. La resta dels
municipis confrontants a penes disposen d’allotjaments turístics, per la qual cosa el turisme que
preval és el residencial, especialment en els municipis del litoral i en zones d’«urbanitzacions»
de l’interior. El «monocultiu» del turisme com a
sector d’activitat exclusiu pot arribar a significar
una amenaça, davant d’això els agents del territori proposen que s’actue conseqüentment. Alacant,
tot i rebre massivament turistes, no s’ha consolidat estratègicament com una ciutat enfocada al
turisme i això influeix notablement en les dinàmiques socioeconòmiques de la resta de municipis
de la comarca.
En relació amb l’activitat comercial de les zones
d’ACTEI, es reconeixen dos tipologies: municipis
amb un dinamisme comercial alt en els quals els
clients provenen d’altres zones i on les clausures

dels locals comporten l’obertura quasi immediata
d’un altre comerç; vegeu, per exemple: Sant Joan
d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig. I, d’altra banda, municipis amb activitat comercial en declivi a
causa que no aconsegueixen atraure, ni tan sols,
els habitants de la localitat, i on el tancament de
locals comercials és una pràctica habitual; és el
cas del Campello o Mutxamel. En general, l’activitat comercial que predomina és de xicotetes
empreses i «de proximitat». En relació amb el comerç tradicional s’observa que moltes empreses
tanquen pel fet que el «relleu generacional» no es
du a terme. En les zones on les grans superfícies comercials cohabiten amb el xicotet comerç
(vegeu Sant Joan d’Alacant o Sant Vicent del Raspeig), persisteixen tensions significatives pel cost
i l’esforç que suposen les relacions competitives.
L’activitat industrial de la comarca amb alta capacitat per a generar lloc de treball es concentra,
principalment, a la zona de Xixona (indústria alimentària: torró i gelat; el nom de Xixona és, per si
mateix, una marca associada al torró, per la qual
cosa hi ha unanimitat a catalogar-lo com una fortalesa indiscutible). A més, és una pràctica habitual que es contracte personal d’altres localitats, fet
que en un passat recent no era comú. No obstant
això, subratllen que el tipus d’ocupació generada
està subscrit a la temporalitat, per la qual cosa hi
ha mesos que qualifiquen com de «no temporada» en els quals l’activitat laboral decau abruptament. En el tema de l’associacionisme vinculat al
torró sí que persisteix una activitat dinàmica per
part d’associacions com l’Associació de Torroners,
Derivats i Xocolates de Xixona i ANHCEA (associació de productors de gelat artesà).
El model productiu d’ACTEI també té un component innovador, en són prova les activitats econòmiques emergents que es fan lloc en el teixit
empresarial i social del territori. A continuació es
presenta una llista de les més notòries:
- Es desenvolupen activitats emergents de tipus
cultural en el marc del teatre i les arts. Això no es
tradueix en la creació d’empreses, sinó que persisteix el registre com a «associacions culturals»
per a exercir les dites activitats.
- Entorn de la salut es constitueix un clúster econòmic. A partir de la varietat d’empreses del sector que s’han instal·lat en les darreres dècades,
s’afavoreix la creació d’un clúster de la salut que
busca enfortir els mecanismes de col·laboració
empresarial i optimitzar així les potencialitats
que té.
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- L’agricultura pot ser un sector «emergent» si es
planteja des de modalitats de producció alternatives. L’agroecologia és una activitat cada vegada
més estesa en zones amb àmplies extensions de
terrenys fèrtils de la comarca. No obstant això, el
que predomina fins ara són iniciatives sense caràcter d’activitat econòmica.
- El turisme rural s’instal·la progressivament entre els eixos d’actuació local d’una gran part de
municipis de l’interior de la comarca de l’Alacantí.
El creixement d’allotjaments turístics de tipus rural s’ha incrementat substancialment en la darrera dècada.
- Turisme sectorialitzat (cultura local, esports,
salut, congressos, etc.); les mateixes dinàmiques
de desenvolupament territorial de la comarca generen un tipus de turisme que amplia l’oferta del
«sol i platja», així el turisme es converteix en una
font potencial de desenvolupament local-comarcal per a les zones que no disposen de l’atractiu
turístic tradicional.
Impacte de la COVID-19 en el model productiu
El Pacte d’ACTEI l’Alacantí té una gran disparitat
productiva representada per diversos sectors
molt diferenciats entre ells, però la gran majoria
del model productiu està entre els sectors secundari i terciari. Conclusió a la qual es va arribar per
mitjà d’un diagnòstic exercit mes a mes des de
gener fins a l’agost d’enguany, 2020. S’hi veu com
cada municipi pertanyent al pacte té un model
productiu completament diferent a l’altre.2
Després de recopilar dades, tant d’atur com de
contractació des de gener fins a agost, es corrobora que, efectivament, el sector serveis és el més
afectat en el context de crisi (s’ha de destacar que
tres municipis d’ACTEI estan íntimament vinculats
a l’activitat). Tot i que es veu un descens clar en els
mesos de juliol i agost. En el cas de la contractació
observem de nou una baixada de contractació en
el sector serveis molt important durant els mesos
d’abril i maig, no obstant això, hi ha una pujada en
els mesos de juny i juliol explicada per l’arribada
de la temporada alta de turisme a la comarca.
Tal com s’ha esmentat en paràgrafs anteriors, el
sector industrial i de construcció es mantenen
estables, i són els menys afectats dins de la comarca. Segons els resultats analitzats, la indús2 Els deu territoris associats estan clarament diferenciats, per tant,
la diﬁcultat de treball sobre ells per a, conjuntament, dur a terme
activitats és molt més gran.
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tria local no s’ha vist radicalment afectada i això
respon fonamentalment al fet que predomina una
indústria de primera necessitat. En la contractació
laboral del sector hi ha moviments tant de pujades
com de baixades, una de les baixades més preocupants es produeix en els mesos d’abril i maig
seguida d’una pujada al juny i baixades posteriors seguides al juliol i l’agost. Quant al sector
construcció va ser quelcom estrany la pujada en
la contractació a l’abril, ja que en els altres sectors la baixada va ser molt brusca i en el sector la
contractació va ser el doble que el mes anterior.
Posteriorment, va anar baixant a un ritme normal.
L’agricultura, d’altra banda, segueix un camí sense molt de canvi, ja que és un sector amb presència quasi residual a la comarca; així i tot, l’atur segueix un camí ascendent.
DESOCUPACIÓ 2020 PER SECTOR D’ACTIVITAT - ACTEI
AGRICULTURA

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

SENSE
OCUPACIÓ
ANTERIOR

Gener 20

136

866

787

6.504

359

Febrer 20

135

834

757

6517

392

Març 20

132

896

1000

7029

378

Abril 20

135

970

1061

7594

411

Maig 20

143

967

966

7687

471

Juny 20

144

942

891

7698

851

Juliol 20

154

807

924

7333

643

Agost 20

152

786

970

7351

665

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ARGOS i
SEPE (2020)
CONTRACTES 2020 PER SECTOR D’ACTIVITAT - ACTEI
AGRICULTURA INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

SENSE
OCUPACIÓ
ANTERIOR

Gener 20

171

603

374

1496

171

Febrer 20

76

501

319

1546

76

Març 20

34

607

246

1245

34

Abril 20

54

393

415

433

54

Maig 20

50

279

321

581

50

Juny 20

208

628

278

1158

208

Juliol 20

375

472

337

1794

375

Agost 20

232

351

198

1087

232

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ARGOS i
SEPE (2020)

La conclusió definitiva del Pacte és l’afectació mínima del sector secundari en la crisi que s’esdevé
i, per contra, el sector terciari és el més afectat
en la pandèmia, per les restriccions i la rellevància del turisme. Tots els ajuntaments associats al
pacte conclouen en la mateixa idea de la dificultat
a l’hora de dur a terme mesures efectives i ràpides per al teixit empresarial i així poder revertir

l’impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial.
Les mesures dutes a terme per tots i cadascun
dels associats i col·laboradors del Pacte són les
següents:
- Més terreny industrial per a generar activitat econòmica i ocupació
amb gestió municipal.
- Ajudes directes a empreses i autònoms afectats per la crisi de la
COVID-19.

Començant a analitzar l’estratègia 1.1. Fomentar la
qualitat i l’estabilitat en l’ocupació mitjançant l’impuls
de polítiques i programes a mitjà i llarg termini orientats a disminuir la temporalitat; proposada i treballada pel pacte, es veu en el gràﬁc posterior que després
de contrastar catorze respostes dels agents, es pot
comentar que és una de les més importants dins de
totes les estratègies.

- Paralització, suspensió o prorrogues d’algunes taxes municipals
tant per a autònoms com per a empreses en el sector serveis.
- Creació de formació en línia directa per a tot tipus d’usuaris.

3. ESTRATÈGIES TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ (ACTEI)
3.1 Metodologia participativa sobre el disseny
de les estratègies territorials
A fi d’incorporar un mètode col·laboratiu i participatiu aplicat al disseny de les estratègies territorials, s’ha dissenyat una bateria de propostes per a
debatre-les i validar-les a través d’un formulari en
línia. La tasca va consistir a exposar cada una de
les línies estratègiques sobre les quals se sol·licitava a tots els agents integrants que indicaren una
puntuació, de menor a major grau d’importància,
segons els seus criteris. Tot això ho va elaborar
l’equip tècnic del Pacte amb l’assessorament de
la Universitat d’Alacant.

Font: elaboració pròpia (2020)

En l’estratègia 1.2. Aconseguir un impacte positiu
a mitjà i llarg termini en l’ocupació de la comarca
mitjançant un conjunt integrat d’iniciatives, s’ha
arribat als resultats enquestats següents. Com
podem observar en el gràfic seguim amb la mateixa tendència que l’anterior, l’estratègia és una
de les més importants dins del projecte experimental.

Del procés han sorgit els punts estratègics més
importants, dels quals s’anirà posant l’accent en
els més significatius, tant d’una banda del criteri
expert com per la posada en comú dels agents,
sindicats i membres del consell rector del pacte.
A més del procés de validació, també es va proposar la possibilitat d’incloure qualsevol estratègia
que fora d’interés general, amb l’aprovació de tots
els participants.
Font: elaboració pròpia (2020)

3.2 Síntesi del resultat de la validació de les estratègies
Una vegada feta l’avaluació de les estratègies per part
dels agents del pacte, s’observa a grans trets la importància de totes per a la seua viabilitat i posada en
marxa dins de la comarca.
A continuació es fa una anàlisi exhaustiva de cada una
mitjançant taules amb els resultats obtinguts i la importància de cada un dels agents que conformen el
pacte.

En l’estratègia 1.3. Constitució de l’Observatori
Socioeconòmic de l’Ocupació i la Formació del
Pacte de la Comarca de l’Alacantí com a instrument estratègic per a l’anàlisi i el seguiment-avaluació del mercat de treball local i de les polítiques i programes d’ocupació i emprenedoria,
encara que hi ha una mica de disparitat dins
de l’estratègia, tornem a veure una importància
clara dins dels enquestats.
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Font: elaboració pròpia (2020)

Font: elaboració pròpia (2020)

Comencem a analitzar l’estratègia 2.1. Fomentar
la cooperació entre administracions, organitzacions, agents i entitats comarcals públiques i/o
privades que treballen en matèria d’ocupació, formació o emprenedoria d’una manera transversal.
En el gràfic es continua amb la mateixa tendència
que les anteriors, nou enquestats donen moltíssima importància a fomentar la cooperació entre
tots els associats, col·laboradors i administracions per a treballar en matèria d’ocupació.

En l’estratègia 3.2: Crear trajectòries personals
com a part del sistema d’informació, en un entorn
virtual que permeta tindre l’anàlisi i l’avaluació de
l’impacte de la intermediació i l’acompanyament
de les persones registrades en els municipis integrats en el Pacte, comparant amb el gràfic anterior hi ha una tendència a la baixa sobre la importància de l’estratègia encara que continua sent
important per als agents enquestats. Es veuen
clarament les set i les quatre respostes a la màxima importància.

Font: elaboració pròpia (2020)
Font: elaboració pròpia (2020)

Seguidament s’analitza l’estratègia 3.1: Oferir un
servei d’orientació i intermediació sobre la base
d’un itinerari personalitzat, continu i de proximitat,
que millore les capacitats d’accés a l’ús dels demandants d’ocupació. L’estratègia segueix també
amb una importància relativa encara que menys
que les anteriors, no hi ha molta diferència, però
es comença a notar una importància menor.
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Analitzant l’estratègia 4.1: Elaborar una estratègia
conjunta que aposte per la igualtat d’oportunitats
d’accés al treball dels col·lectius en risc d’exclusió del mercat laboral, se segueix amb la mateixa tendència que en les anteriors estratègies. Els
enquestats continuen pensant, i l’han reflectida,
la importància d’elaborar una estratègia conjunta
que aposte per la igualtat d’oportunitats.

Per a l’estratègia següent, 5.1 Enfortir les accions
desenvolupades en el territori i promoure’n altres
de noves de llançament i la consolidació de projectes empresarials i d’autoocupació, s’observen
respostes similars que les anteriors estratègies;
continua sent important enfortir les accions desenvolupades en el territori i promoure’n altres de
noves.

Font: elaboració pròpia (2020)

En l’estratègia 4.2: Considerar i utilitzar les actuacions de foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació com una eina d’apoderament per als collectius amb més dificultats d’inserció en el món
laboral, els agents enquestats segueixen amb la
mateixa tendència a la importància de fomentar
emprenedoria i l’autoocupació.
Font: elaboració pròpia (2020)

Estratègia 5.2 Crear espais d’idees emprenedores
que generen desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat a la ciutat i donar-hi suport. Com en
totes les anteriors, la importància de l’estratègia
és bastant gran, també ja es du a terme cotreball
en el Pacte, gràcies als diferents espais que tenen
els associats.

Font: elaboració pròpia (2020)

Analitzant l’estratègia següent, la número 4.3. Promoure activitats i accions formatives enfocats a la
inserció de persones desocupades majors de 45
anys: formació professional per a l’ocupació i certificats de professionalitat, plans integrals d’ocupació, entrenament, aules prelaborals i altres recursos per a accedir a llocs de treball, es veu de
nou la tendència a la importància de l’estratègia.

Font: elaboració pròpia (2020)

Estratègia 5.3 Fomentar les iniciatives d’Economia Social i la Responsabilitat Social Corporativa
en l’entorn empresarial, com a contribució al progrés social, econòmic i ambiental, i per a augmentar el benestar de la societat local. Fomentar les
iniciatives de l’economia social i la responsabilitat
social corporativa és important dins dels agents
del Pacte encara que veiem que no és de la mateixa importància que les anteriors.

Font: elaboració pròpia (2020)
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Per a finalitzar amb l’anàlisi de les estratègies
presentades pel Pacte, acabem amb l’estratègia
número 7.1 Realització d’informes mensuals de
desocupació en el Pacte a causa de la COVID-19.
És l’estratègia més poc valorada respecte a totes
les altres, però continua sent d’un nivell d’importància gran per a poder analitzar tot el s’ha esdevingut durant l’any que vivim. Des del Pacte s’analitza mes a mes tant l’atur com la contractació en
cada un dels agents que hi intervenen.
Font: elaboració pròpia (2020)

Estratègia 6.1. Maximitzar els recursos de formació de la comarca mitjançant el treball coordinat
d’agents proveïdors de formació. La importància
que té és màxima per a tots els agents, s’hi va treballar amb una base de dades de formació de tots
els associats del Pacte.

Font: elaboració pròpia (2020)

Font: elaboració pròpia (2020)

Estratègia 6.2 Facilitar l’aprenentatge al llarg de
la vida i l’increment de la qualificació professional,
amb la finalitat de completar la formació i l’obtenció del corresponent títol de formació professional o certificat de professionalitat. Per a facilitar
l’aprenentatge al llarg de la vida i l’obtenció de
títols, tots els enquestats li donen importància, ja
que és la manera adequada de completar i finalitzar la formació per a obtindre una ocupació estable que és el que es busca en el projecte

Font: elaboració pròpia (2020)
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Com a darrera reflexió respecte al formulari implementat a tots els agents del Pacte i després de
l’anàlisi feta anteriorment amb cada una de les
estratègies, només es pot arribar a la conclusió
que el camí que es fa és el correcte per a implementar totes les mesures en les quals es treballa
des del projecte, i així és satisfactori per a tota la
comarca.

3.3 Estratègies territorials per a l’ocupació
OBJECTIU 1. CONTRIBUIR A LA GENERACIÓ DE
NOVA OCUPACIÓ I A LA CONSOLIDACIÓ DE LA QUE
HI HA
Per a poder avançar i contribuir a la generació de
nova ocupació estable i de qualitat, les iniciatives
no poden centrar-se únicament en aspectes palliatius (que fomenten la temporalitat), sinó en un
enfocament de millora a mitjà i llarg termini dels
sectors productius clau que mostren debilitats,
així com en la consolidació dels sectors forts i estratègics.
Per a fer-ho, és necessari incorporar una metodologia de planificació i disseny de línies d’actuació,
a mitjà llarg termini, que permeten superar l’excessiva dependència d’iniciatives provinents d’altres administracions o que, com a mínim, permeta
encaixar les iniciatives en un disseny estratègic

prèviament establit, amb la participació de sòcies
i socis estratègics, com ara les organitzacions del
Pacte per a l’Ocupació i més agents locals, que donen suport a l’impuls, desenvolupament i execució
de les accions a favor de l’ocupació creada segons
el context i les necessitats reals de la comarca.
OBJECTIU 2. GENERAR MECANISMES DE COL·LABORACIÓ FORMALS I INFORMALS QUE INCLOGUEN
AGENTS AMB INTERESSOS EN EL MERCAT DE
TREBALL COMARCAL, AMB LA FINALITAT DE SUMAR RECURSOS, COORDINAR ACCIONS I GENERAR
SINERGIES QUE CONTRIBUÏSQUEN A UN FUNCIONAMENT MÉS BO DEL MERCAT DE TREBALL.
El Pacte per a l’Ocupació es constitueix amb la
finalitat de configurar una xarxa coordinada dels
agents econòmics i socials més representatius de
la comarca, i constitueix un potent acord amb el
qual col·laborar a favor de l’ocupació.
La suma de recursos i esforços (humans o de béns
i serveis), junt amb uns bons canals de comunicació entre les estructures administratives, i de les
estructures amb la resta dels agents socials i econòmics, constitueixen principis de funcionament
perquè la gestió i el finançament no s’estanquen
en iniciatives «sobrecarregades de projectes» que
no tenen anàlisi prospectiva de les necessitats de
les zones d’implantació i, en conseqüència, poden redundar en resultats inapropiats o que no
s’alineen bé amb els objectius estratègics.
Es tracta de buscar sinergies a través d’un procés de negociació i generació de consens entre les
parts implicades. Igualment es tracta d’aproximar
postures i voluntats, i d’aprofitar els avantatges
de l’altre («en la xarxa») per a suplir mancances
en àrees i necessitats del MTL de manera col·laborativa, i no competint pels recursos «escassos»
amb altres entitats locals i participants potencials
(d’una manera transversal).
L’objectiu permet impulsar la inserció laboral de
les persones desocupades incidint en l’optimització (a través de la col·laboració) dels recursos
disponibles després d’aconseguir ampliar l’impacte de les actuacions. L’efectivitat del «treball
en xarxa» requereix prioritzar la comunicació i la
retroalimentació mitjançant un diàleg obert i continuat (oficial o informal) entre totes les parts implicades.
OBJECTIU 3. AVANÇAR CAP A UNA MAJOR INTEGRACIÓ DE LES ACCIONS D’ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ A LA COMARCA

A través de l’objectiu 3 es pretén dur a terme una
sèrie de programes i accions que contribuïsquen
a una integració més gran i més òptima de les
iniciatives d’orientació i intermediació en l’àmbit
comarcal.
La integració de les accions d’orientació i intermediació ha d’adaptar-se als contextos específics
dels municipis, amb la finalitat de respondre més
bé a les diferents realitats que es produeixen en
cada espai de treball. És important que es posen
en marxa protocols d’arreplega i tractament d’informació i dades (indicadors) que contribuïsquen
a donar forma i avaluar les iniciatives «a mida».
Han de posar-se a punt, igualment, protocols formals unificats que afavorisquen el tractament estandarditzat dels indicadors (i les dades que recopilen) i un seguiment periòdic de la informació
(quantitativa i qualitativa).
OBJECTIU 4. OBTINDRE UN MERCAT DE TREBALL
AMB IGUALTAT D’OPORTUNITATS D’ACCÉS PER
ALS COL·LECTIUS SENSIBLES.
El diagnòstic territorial-laboral de la comarca de
l’Alacantí, de la Universitat d’Alacant, assenyala les persones desocupades majors de 45 anys
com el perfil sociolaboral amb més dificultats per
a reincorporar-se al mercat laboral. Si hi sumem
que falta formació reglada el problema s’acreix
encara més.
S’adverteix que des dels serveis públics d’ocupació es posa tot el focus del problema en la joventut desocupada, mentre oculten o no els presten
la dedicació necessària a les persones d’edat més
avançada. A més, és un perfil al qual li és més dificultós «reciclar-se» laboralment i formativament
i inserir-se en nous oficis.
Un grup que està afectat per unes barreres molt
concretes, les quals mereixen atenció i respostes
igualment concretes i específiques. Per això, s’ha
de treballar intensament amb els col·lectius sensibles, compartint competències i experiències
essencials per al desenvolupament de projectes
més eficients i eficaços.
OBJECTIU 5. FOMENTAR I AFAVORIR ACTIVITATS
GENERADORES D’OCUPACIÓ COM L’AUTOOCUPACIÓ, L’EMPRENEDORIA I L’ECONOMIA SOCIAL
L’activitat econòmica generadora de noves empreses i que es mantinguen afavoreix la creació
de llocs de treballs directes i indirectes en un determinat context territorial.
723

ESTRATÈGIES TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ TERRITORI ACTEI – L’ALACANTÍ

Raons per les quals, el foment de l’emprenedoria i
de l’autoocupació ha de ser un objectiu propulsor
del Pla Estratègic. Per a aconseguir el llançament
i la consolidació de projectes empresarials i d’autoocupació.
Al mateix temps, és important fer costat als comerços i oficis que aporten valor afegit, repercuteixen positivament sobre el teixit socioeconòmic i
beneficien i dinamitzen l’economia local.
OBJECTIU 6. OFERIR PROPOSTES EFICIENTS DE
FORMACIÓ I REQUALIFICACIÓ A PERSONES DESOCUPADES I TREBALLADORES PER MITJÀ DE CURSOS DE FORMACIÓ I FORMACIÓ CONTÍNUA
Totes les persones han de tindre la possibilitat de
formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, amb la finalitat d’adquirir, actualitzar, completar i ampliar capacitats, coneixements,
habilitats, aptituds i competències per a desenvolupar-se personalment i professionalment, per
això el propòsit de l’objectiu és fomentar una cultura del coneixement i de l’emprenedoria innovadora amb els quals estimular la promoció econòmica de la ciutat i dinamitzar el mercat de treball
local. Per a aconseguir-ho, és necessari apostar
per augmentar el nivell formatiu de la població i
el nivell de qualificació de les persones ocupades.
OBJECTIU 7. SEGUIMENT MENSUAL DE DESOCUPACIÓ EN EL PACTE A CAUSA DE LA COVID-19
Després dels mesos passats per la COVID-19, es
va decidir fer un seguiment de la desocupació creada a causa de la pandèmia per a poder elaborar
un informe final de com ha evolucionat i quin patró ha seguit la desocupació en el Pacte per a poder establir uns patrons per a futures situacions
que puguen ser susceptibles de similitud.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
ESTRATÈGIA 1.1 Fomentar la qualitat i l’estabilitat en l’ocupació mitjançant l’impuls de polítiques
i programes a mitjà i llarg termini orientats a disminuir la temporalitat.
Actuació estratègica (AC)- Dissenyar i executar
accions i projectes dirigits a la inserció laboral de
la població desocupada, tant a través de l’estímul
de la creació d’ocupació, com de la promoció de la
iniciativa empresarial.
AC- Fer treballs de prospecció per a identificar les
necessitats de les empreses i les noves oportuni724

tats laborals/empresarials de la comarca.
AC- Elaborar un mapa actualitzat de les empreses
del territori.
AC- Elaborar unes fitxes posades a la disposició
de persones desocupades i empreses, que descriguen els tipus de professions que hi ha a la comarca que els ajude a identificar els nous focus
d’ocupació i necessitats de contractació de personal.
ESTRATÈGIA 1.2 Aconseguir un impacte positiu a
mitjà i llarg termini en l’ocupació de la comarca
mitjançant un conjunt integrat d’iniciatives.
AC- Millorar la comunicació amb els sindicats, les
organitzacions empresarials i les empreses públiques i privades.
AC- Mantindre una cartera de serveis bàsics permanent, en tots els municipis del Pacte, que s’adeqüe al context i a la problemàtica específica del
mercat de treball en cada àrea d’actuació.
AC- Aprofitar els recursos de les institucions del
Pacte per a la difusió i arreplega d’informació estratègica.
AC- Aprofitar els recursos de les institucions del
Pacte per a fer activitats per a la ciutadania, programes de formació, seminaris, fires, etc.
ESTRATÈGIA 1.3 Constitució de l’«Observatori Socioeconòmic de l’Ocupació i la Formació» del Pacte de la comarca de l’Alacantí com a instrument
estratègic per a l’anàlisi i el seguiment-avaluació
del mercat de treball local i de les polítiques i programes d’ocupació i emprenedoria.
AC- Determinar les metes i els objectius per al
desenvolupament de l’Observatori com a instrument estratègic de l’acció sobre el mercat de
treball, com a unitat estadística, d’anàlisi i seguiment-avaluació.
AC- Configurar indicadors d’equivalències (costos/inputs; personal necessari/personal, etc.) per
a aconseguir les metes programades de l’Observatori i per a l’Observatori.
AC- Fer anàlisis prospectives dels sectors econòmics i de les dimensions del mercat de treball
amb la finalitat d’orientar i focalitzar les actuacions prioritàries.

AC- Desenvolupar plans de captació de noves empreses (ofertes d’ocupació), amb una informació
adequada al context comarcal.
AC- Elaborar i desenvolupar plans de seguiment
de la desocupació, de l’activitat emprenedora i
d’accions d’innovació socioeconòmica en l’àmbit
del Pacte.
AC- Fer una prospecció i anàlisi de les oportunitats professionals, empresarials i d’economia social que es generen en els diferents sectors econòmics.
AC- Afavorir la transmissió de les anàlisis i dades
arreplegades de l’Observatori als actors locals
amb interessos en el mercat de treball i, de manera més divulgativa, al públic en general.
ESTRATÈGIA 2.1 Fomentar la cooperació entre
administracions, organitzacions, agents i entitats
comarcals públiques i/o privades que treballen
en matèria d’ocupació, formació o emprenedoria
d’una manera transversal.
AC- Crear una base de dades de programes i serveis oferits, amb l’objectiu, d’una banda, de coordinar les labors de recopilació d’informació i,
de l’altra, posar en comú i conéixer les activitats
que fa cada entitat integrant del Pacte en matèria
d’ocupació, formació o emprenedoria.
AC- Promoure la comunicació amb les entitats i
agents d’ocupació de la ciutat (LABORA, universitats, associacions, etc.) per a establir una base de
dades comuna, i de caràcter prospectiu, de parats
(individus o col·lectius).
AC- Generar mapa d’entitats amb incidència en
l’ocupació i emprenedoria a la comarca.
AC- Promoure una mentalitat de col·laboració entre agents polítics, socials i econòmics del Pacte
per l’ocupació, evitant competir pels mateixos
recursos. Difondre el projecte a través de les pàgines web i altres canals de comunicació i difusió
dels organismes, entitats o estructures que en
formen part.
AC- Incloure la referència al Pacte en tot fòrum,
esdeveniment o servei que organitzen les entitats
del Pacte, visualitzant-ne la figura i dels participants en actes i llocs físics (i virtuals) en els quals
es tracte la temàtica de l’ocupació i el desenvolupament econòmic.

AC- Fer reunions periòdiques com a part d’una
estratègia per a fomentar la col·laboració, l’intercanvi i l’ús compartit de recursos entre les entitats
locals integrants del Pacte per l’Ocupació.
ESTRATÈGIA 3.1: Oferir un servei d’orientació i
intermediació sobre la base d’un itinerari personalitzat, continu i de proximitat, que millore les
capacitats d’accés a l’ocupació dels demandants
d’ocupació.
AC- Fer una prospecció general dels demandants
que permeta una derivació adequada respecte a
les necessitats que tenen.
AC- Facilitar la possibilitat d’establir convenis de
cooperació o col·laboració, contractes, etc., enfocats a millorar l’accés a l’ocupació.
ESTRATÈGIA 3.2: Crear «trajectòries personals»
com a part del sistema d’informació, en un entorn
virtual que permeta tindre l’anàlisi i l’avaluació de
l’impacte de la intermediació i l’acompanyament
de les persones registrades en els municipis integrats en el Pacte.
AC- Facilitar el procés de retroalimentació d’informació interna generada per cada procés d’intermediació i itinerari (programa de formació, assessorament en emprenedoria…) entre professionals
i agents d’ocupació del territori del Pacte.
AC- Definir un model d’intervenció aplicable de
manera coordinada, compartir informació i borses de treball afavorint la mobilitat laboral en el
territori de la comarca.
ESTRATÈGIA 4.1: Elaborar una estratègia conjunta
que aposte per la igualtat d’oportunitats d’accés al
treball dels col·lectius en risc d’exclusió del mercat laboral.
AC- Fomentar la col·laboració entre els serveis, a
través de la integració dels coneixements i experiències per a l’actuació i planificació de programes
i projectes de gran envergadura que influïsquen
sensiblement en l’índex d’atur dels col·lectius en
risc.
AC- Planificació conjunta de plans de formació,
orientació, intermediació i inserció de persones
desocupades dels col·lectius en risc d’exclusió.
AC- Unificació de recursos, de coneixements i experiències, perquè la fixació d’objectius resulte al
més eficaç i eficient possible a l’hora de proposar
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solucions als problemes concrets dels col·lectius
en risc.

taris de les polítiques de foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació de la comarca.

ESTRATÈGIA 4.2: Considerar i utilitzar les actuacions de foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació com una eina d’apoderament per als col·lectius
amb més dificultats d’inserció en el món laboral.

AC- Establir taules de treball periòdiques dels
agents que participen en el Pacte per a l’Ocupació
per a la determinació d’objectius de llarg, mitjà i
curt termini.

AC- Impulsar negocis inclusius, iniciatives locals
d’ocupació, empreses d’inserció en l’àmbit de sectors emergents i filons d’ocupació com el turisme,
l’esport, l’atenció a persones majors i el medi ambient.

AC- Disseny i desenvolupament conjunt de plans
i programes de formació i assessorament directe
a persones emprenedores i autònomes, i de xarrades i tallers d’emprenedoria i autoocupació en
institucions educatives, associacions, ONG i altres
agents socials que en sol·liciten.

ESTRATÈGIA 4.3: Promoure activitats i accions
formatives enfocades a la inserció de persones
desocupades majors de 45 anys: formació professional per a l’ocupació i certificats de professionalitat, plans integrals d’ocupació, entrenament,
aules prelaborals i altres recursos per a accedir
a llocs de treball.
AC- Suport a les persones desocupades en el
desenvolupament d’habilitats socials i comunitàries perquè puguen relacionar-se amb l’entorn
laboral en condicions més bones.
AC- Mitjançar directament entre les empreses i
les persones en desocupació, per a la posada en
marxa i execució d’activitats formatives puntuals
i concretes que responguen a les necessitats de
les empreses i garantisquen un treball estable, de
qualitat i especialitzat. La mesura es desenvolupa
a través de l’ensinistrament específic del treballador o treballadora en les tasques inherents al lloc
de treball.
AC- Seguiment de la persona treballadora i avaluació del procés d’inserció en el lloc de treball.
Unes accions que tenen com a objecte detectar
necessitats i previndre possibles amenaces o riscos i obstacles, tant per al treballador com per a
l’empresa que contracta, que posen en perill l’objectiu d’inserció i permanència en l’ocupació.
ESTRATÈGIA 5.1 Enfortir les accions desenvolupades en el territori i promoure’n altres de noves de
llançament i consolidació de projectes empresarials i d’autoocupació.
AC- Oferir totes les eines possibles per a l’èxit:
incubadores, vivers d’empreses, assessorament
jurídic, fiscal i financer, ajudes econòmiques.
AC- Compartir espais i infraestructures materials
per a aprofitar al màxim els esforços pressupos726

ESTRATÈGIA 5.2 Crear espais d’idees emprenedores que generen desenvolupament econòmic i
ocupació de qualitat a la ciutat i donar-hi suport.
AC- Promoure iniciatives emprenedores vinculades a activitats econòmiques emergents, estratègiques o amb potencial de creació d’ocupació fent
estudis del mercat de treball local, determinant
els sectors estratègics en els quals és més productiu focalitzar els esforços pressupostaris dedicats al finançament de projectes empresarials.
AC- Afavorir les accions dirigides a la creació de
pimes, de comerços de proximitat, i de totes les
activitats que aporten beneficis directes al teixit
empresarial i laboral de la ciutat.
AC- Donar suport a la creació de xarxes d’emprenedoria, l’intercanvi d’informació i l’aprofitament
de sinergies entre les empreses, a través de la
creació i gestió de plataformes de comunicació i
la posada a la disposició d’espais i infraestructures per a reunions i trobades periòdiques d’actualització.
AC- Inici d’un servei de recuperació empresarial
com a punt de trobada entre empresariat que vol
cedir el negoci i persones emprenedores disposades a donar-hi continuïtat.
AC- Aprofitar els sectors estratègics de la ciutat,
fomentar una economia local més diversificada
que prioritze l’economia circular en sectors com
la rehabilitació, el comerç, l’hostaleria, l’artesania, el turisme, l’esport, suport a persones majors,
l’energia, art i disseny, entre altres.
AC- Facilitar espais de treball compartits per a autònoms i autònomes a través de l’obertura d’espais públics compartits de cotreball, donant ús
als edificis infrautilitzats, intentant cobrir totes

les àrees del territori de la comarca. Desenvolupament de programes d’entrenament per a emprendre.
ESTRATÈGIA 5.3 Fomentar les iniciatives d’economia social i la responsabilitat social corporativa en
l’entorn empresarial, com a contribució al progrés
social, econòmic i ambiental, i per a augmentar el
benestar de la societat local.

per la bretxa tecnològica.
AC- Facilitar l’aprenentatge d’idiomes i les immersions lingüístiques a l’estranger i/o colònies.
AC- Formació en TIC tenint en compte la diversitat
de perfils.
AC- Cursos d’accés a la universitat i centres de
formació professional.

AC- Promoure accions de formació, conscienciació i difusió sobre el tema de l’emprenedoria social i economia del bé comú.

AC- Cursos d’obtenció del títol de graduat escolar
d’ESO.

AC- Crear premis, segells de reconeixement per a
empreses socials i socialment compromeses del
territori local.

ESTRATÈGIA 7.1 ELABORACIÓ D’INFORMES MENSUALS DE DESOCUPACIÓ EN EL PACTE A CAUSA
DE LA COVID-19

AC- Construir xarxes de col·laboració amb agents
del territori que s’ocupen de promocionar l’emprenedoria social i les finances ètiques, integrant-los
en la planificació estratègica de projectes de formació, orientació i inserció laboral de persones
parades, i d’assessorament a l’empresari i potencials persones emprenedores.

AC- Informes mensuals dels municipis que pertanyen al Pacte.
AC- Informes mensuals del Pacte.
AC- Informes mensuals a escala provincial.
AC- Informes d’ERTO en l’àmbit del Pacte.

ESTRATÈGIA 6.1 Maximitzar els recursos de formació de la comarca mitjançant el treball coordinat d’agents proveïdors de formació.
AC- Analitzar la formació específica requerida en
els diferents sectors d’activitat econòmica del territori.
AC- Crear una cartera de serveis de formació
adaptada a les necessitats de les persones usuàries i als sectors empresarials més rellevants.
AC- Detecció de nous filons d’ocupació, amb les
qualificacions professionals requerides, amb la finalitat d’adequar l’oferta formativa.
ESTRATÈGIA 6.2 Facilitar l’aprenentatge al llarg
de la vida i l’increment de la qualificació professional, amb la finalitat de completar la formació i
l’obtenció del títol de formació professional o certificat de professionalitat corresponents.
AC- Dur a terme accions formatives vinculades
als certificats de professionalitat en les especialitats formatives homologades.
AC- Emfatitzar la realització de cursos gratuïts
per a la formació.
AC- Alfabetització digital dels col·lectius afectats
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ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL A ELX
Manuel Silva Santa, Miguel Angel Miralles Amorós, Departament de Promoció de l’Ocupació i
Formació. Regidoria de Promoció Econòmica, Desenvolupament Turístic i Ocupació.
Ajuntament d’Elx

1. INTRODUCCIÓ
L’11 de novembre del 2016 es va signar a Elx
l’Acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local, i els seus participants són agents
socials representatius del territori.
- Sindicats: Confederació Sindical de Comissions
Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors
(UGT).
- Confederació Empresarial de la Província d’Alacant (COEPA).
- Ajuntament d’Elx.

a fomentar la signatura d’acords territorials
d’ocupació i desenvolupament local sostenible
a la Comunitat Valenciana.
En l’exposició de motius de l’acord territorial esmentat, signat el 2016, s’indica que «Elx és una
ciutat caracteritzada tradicionalment per l’activitat i el dinamisme empresarial, i per una classe
treballadora activa i preparada».
No obstant això, la ciutat patia les conseqüències
de la crisi econòmica, i és necessària la resposta
ferma de les administracions públiques i del sector privat per a, entre tots, tornar a crear ocupació
i riquesa.

L’Ajuntament d’Elx, com a entitat promotora, es va
comprometre a informar, col·laborar, consensuar
i fer partícips els subscriptors de l’acord de totes
les accions que s’hi duguen a terme, així com a
donar participació als agents econòmics i socials
rellevants del municipi que ho sol·liciten.

Són objectius de l’Acord territorial:

L’acord naix en el marc de l’Orde 16/2016, de
29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
i té com a objecte fomentar l’execució de programes de diagnòstic del territori i projectes
experimentals en matèria d’ocupació i desenvolupament local, dirigits a àmbits territorials
d’almenys 100.000 habitants. L’orde es va desenvolupar a través de la Resolució de 13 d’octubre de la direcció general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, l’objecte de la qual
era la convocatòria de subvencions destinades

- Generar ocupació de qualitat i reduir la taxa de
desocupació a la ciutat.

- Aconseguir l’excel·lència dels treballadors, perquè una mà d’obra ben formada suposa un mercat
laboral més enfortit i avantatges competitius per
a les empreses.

- Fomentar l’emprenedoria i el desenvolupament
de noves activitats, la creació d’empreses i el
manteniment de les actuals.
- Millorar les condicions adequades que permeten
generar nous llocs de treball, prestant una atenció
especial als col·lectius amb més dificultats d’inserció en el mercat laboral.
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En el marc de l’Acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local, es van adoptar els
acords següents:
- Elaboració d’un estudi o diagnòstic que permeta
tindre un coneixement més bo de la realitat socioeconòmica del terme municipal d’Elx.
- Fomentar projectes de caràcter innovador o
experimental en l’àmbit de l’ocupació, l’emprenedoria, I’economia social i el desenvolupament
local.
Posteriorment a la signatura de l’Acord territorial,
l’any 2017, per causes alienes a la voluntat de la
resta de components, la Confederació Empresarial de la Província d’Alacant (COEPA) va abandonar
la seua activitat i, en conseqüència, la prestació de
qualsevol servei.
El 14 de maig del 2019 se signa un nou acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament
local, que continua vigent, els participants del qual
són:
- Sindicats: Unió General de Treballadors (UGT)
i Confederació Sindical de Comissions Obreres
(CCOO).
- Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV - Alacant).
- Ajuntament d’Elx.
El nou acord territorial té el fonament jurídic en
l’esmentada Ordre 12/2016, de 29 de juliol de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com en diverses
resolucions de la direcció general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació de dates 28 de setembre del 2017, 19 de setembre del 2018 i 4
d’abril del 2019.
És objectiu general del pacte signat el 2019 executar i desenvolupar programes que cobrisquen
necessitats específiques del territori il·licità, amb
actuacions que afavorisquen l’ocupació, la innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’economia social
i el desenvolupament local.
A més, cal tindre en compte que des de l’Ajuntament d’Elx s’ha desenvolupat al llarg dels anys un
conjunt de polítiques actives de foment de l’ocupació, la formació, l’impuls a l’emprenedoria i el
suport a empresaris i treballadors.

2. PLANTEJAMENT DE L’ESTRATÈGIA
TERRITORIAL A L’ÀREA FUNCIONAL D’ELX
Els pactes o acords territorials d’ocupació són un
instrument al servei dels territoris que posa en marxa la Unió Europea en el segle XXI. L’objectiu no és
només lluitar contra la desocupació, sinó que busquen aconseguir que els ciutadans i les ciutadanes
de la Unió Europea tinguen ocupació de qualitat.
Preveuen la participació i cooperació de diferents
institucions públiques, agents socials i representants del món de l’empresa.
L’instrument, impulsat des de la Unió Europea, ha
resultat efectiu, motiu pel qual en continua vigent
la utilització. A la Comunitat Valenciana s’ha dividit
el territori en àrees funcionals específiques. Així,
cada àrea elabora una estratègia territorial per a
l’ocupació pròpia considerant les seues característiques socioeconòmiques, impulsant des de la
Generalitat Valenciana la coordinació i col·laboració necessàries amb la perspectiva d’un enfocament territorial integrador, tot això en el marc de
la iniciativa «Avalem Territori».
El plantejament de l’estratègia territorial a Elx es
basa en una estreta col·laboració amb els agents
socials i econòmics de la ciutat a través dels dos
acords territorials signats. En un primer moment
es va fer un diagnòstic territorial el 2017, el qual
s’ha actualitzat i ampliat fins a la primera mitat de
l’any 2020, incloent-hi els efectes causats per la
malaltia COVID-19.
Una vegada definida la situació actual de la ciutat des d’una perspectiva econòmica i formativa, s’ha elaborat una anàlisi DAFO. A continuació, s’han definit els objectius i les actuacions
estratègiques que cal implementar en els pròxims anys. Per això s’ha seguit l’estructura del
pla estratègic «Avalem Territori» amb l’elaboració de l’Estratègia de la subàrea funcional Elx
després del diagnòstic del 2017. Distingeix tres
àrees estratègiques, cadascuna amb objectius
estratègics propis, línies estratègiques i actuacions concretes. Al mateix temps, s’han tingut
en compte els plans estratègics vigents a l’Ajuntament d’Elx en diverses àrees, tot això amb la
finalitat d’aconseguir les majors sinergies possibles, incrementant l’eficàcia i l’eficiència en
l’ús dels recursos públics.
3. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL
3.1 METODOLOGIA DEL DIAGNÒSTIC TERRITORIAL
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El diagnòstic territorial es va fer el 2017, i està enfocat a obtindre la informació amb incidència en
el disseny i l’aplicació de polítiques d’ocupació. Es
dividia en diferents aspectes objecte d’estudi: capital territorial, xarxes territorials, innovació social
i empresarial, mercat de treball, sectors productius
i branques d’activitat, necessitats formatives i balanç formatiu, ocupació i contractació.
El diagnòstic territorial s’emmarca dins dels anomenats projectes experimentals impulsats des de
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, que
estan dirigits a fomentar l’economia social, difondre les bones pràctiques empresarials, optimitzar
la qualificació dels recursos humans, fomentar
l’esperit empresarial i cobrir necessitats específiques detectades en l’àmbit de l’ocupació, la formació i l’emprenedoria.
La informació es va recollir amb la combinació de
tècniques qualitatives i quantitatives. Es van fer
consultes i entrevistes individuals i grupals de tipus
semiestructurat i grup focal. Els agents informants
es van seleccionar perquè hi estigueren representats els diferents àmbits amb rellevància socioeconòmica al municipi d’Elx.

i suposen el 95,5% de la superfície del municipi.
Les pedanies són: l’Algoda, Algorós, Altabix, les Atzavares Altes, les Atzavares Baixes, Asprella, els
Bassars, la Baia Alta, la Baia Baixa, Carrús, Daimés,
el Derramador, l’Altet, el Ferriol, Jubalcoi, la Foia,
la Marina, Maitino, Matola, la Penya de les Àguiles, Perleta, el Pla de Sant Josep, Puçol, les Salades, Santa Anna, Torrellano Alt, Torrellano Baix, les
Vall-llongues, la Vallverda Alta i la Vallverda Baixa.
POBLACIÓ DE LA COMARCA DEL BAIX VINALOPÓ
BAIX VINALOPÓ
Habitants

Crevillent
28.952

%

Elx

9,86 232.517

% Santa Pola
79,15

%

32.306 11,00

Total

293.775

Font: Institut Nacional d’Estadística. Revisió del Padró 2019.

Per població, Elx és la tercera ciutat de la Comunitat Valenciana i la número dènou de tota Espanya, i
té més habitants que moltes capitals de província.
La població va descendir del 2010 al 2014 en quasi
4.000 habitants com a conseqüència de la crisi econòmica. A partir del 2015 es va iniciar una tendència alcista que continua fins a l’actualitat.

Per a sistematitzar i analitzar la informació obtinguda es va establir un conjunt de vint-i-cinc indicadors i les diferents variables per a mesurar en
cadascun. Finalment, es va fer una anàlisi DAFO.
L’any 2020 s’ha actualitzat la informació continguda en el diagnòstic, així com les conclusions, incloent-hi les potencials conseqüències de la malaltia
COVID-19.
A partir de les conclusions del diagnòstic actualitzat, s’ha fet una nova anàlisi DAFO i s’han establit
les actuacions estratègiques que cal desenvolupar
els pròxims anys a l’àrea funcional d’Elx.
3.2 INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
El municipi d’Elx pertany a la comarca del Baix Vinalopó, situada al sud-est de la província d’Alacant.
Està composta per tres municipis: Crevillent, Elx i
Santa Pola.
En el municipi d’Elx es concentra el 79,15% de la
població de la comarca, i n’és el principal centre social i econòmic.
El terme municipal d’Elx té una extensió de 326,07
km², i s’hi distingeix un nucli urbà principal i 30 pedanies, que componen el denominat Camp d’Elx

Font: Institut Nacional d’Estadística. Revisió del Padró 2019.

La ciutat d’Elx té en el terme municipal l’aeroport
d’Alacant-Elx (a 10 km del nucli urbà) entre les pedanies de Torrellano i l’Altet. És el cinqué aeroport
d’Espanya per nombre de passatgers segons dades d’AENA. A més, està entre els cinquanta aeroports amb més trànsit d’Europa.
Quant al transport per carretera, la ciutat està ben
comunicada, i discorren pel terme municipal les
autovies A-7 (trams gratuïts integrats en l’AP-7,
denominada autopista del Mediterrani) i A-31 (Alacant, Albacete i Madrid). A més, travessen el terme
municipal les carreteres nacionals N-330 (enllaça amb Aragó i França), N-332 (connecta Almeria,
Cartagena, Alacant i València), N-338 (comunica la
circumval·lació d’Alacant A-70 amb la N-332 pas735
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sant per l’aeroport d’Alacant-Elx) i N-340 (s’estén
per tot el Mediterrani des de Cadis a Barcelona).
Pel terme municipal també discorren deu carreteres comarcals.
Respecte del transport ferroviari, Elx té diverses
estacions de tren: en el nucli urbà Elx Parc i Baixador de Carrús, i una tercera en la pedania de Torrellano. A més, a la comarca del Baix Vinalopó hi
ha una altra estació a Crevillent. Quatre estacions
que formen part de la línia de rodalia Múrcia-Alacant. També hi circulen trens de mitjana distància
que connecten amb València i Cartagena.
Elx té una estació per a la circulació dels trens
AVE, denominada estació Elx Alta Velocitat, situada a la pedania de Matola. Està previst que es
pose en marxa al llarg del 2020.
3.3 ESTRUCTURA DEL MERCAT DE TREBALL
L’anàlisi del mercat de treball es du a terme a partir de les dades obtingudes de l’Institut Nacional
d’Estadística INE i de la Seguretat Social per al trienni 2017-2019, amb la finalitat que les conclusions siguen comparables amb les anàlisis fetes en
les diferents unitats funcionals en què està dividit
el territori autonòmic.
Al desembre del 2019 a la ciutat d’Elx hi havia
22.945 persones desocupades, de les quals 14.074
eren dones i 8.871 eren homes. La desocupació a
la ciutat ha seguit una tendència general descendent des de gener del 2017 fins a desembre del
2019. Al gener del 2017 hi havia 26.109 persones
desocupades, és a dir, hi havia 3.164 persones desocupades menys a la fi del 2019.

Font: Seguretat Social i INE.

Quant a la desocupació segons el sexe, en tots els
mesos del trienni s’observa que el nombre de dones desocupades és superior al dels homes. En
tots dos sexes s’observa una tendència decreixent
de la desocupació en el període 2017-2019.
Considerant les dades de desocupació per sexe i
edat s’observa que, tant en homes com en dones,
el tram d’edat amb més persones desocupades és
el de 45 a 58 anys, seguit del tram d’edat entre 30
a 44 anys.

Font: Seguretat Social i INE.

En el període 2017-2019 s’observen algunes tendències que es repeteixen cada any.
- La desocupació comença a descendir de manera
més clara al maig fins al juliol.
- A la fi d’agost la desocupació augmenta, i continua llavors la tendència general del període descendent.
- El comportament dels mesos de descens encaixa amb els períodes de Pasqua, estiu i Nadal.

Font: Seguretat Social i INE.

Les dades de desocupació segons el nivell educatiu indiquen que durant el període triennal 20172019 el 70% de les persones desocupades té el
nivell educatiu d’ESO. En els nivells educatius més
baixos (primària i ESO) la tendència de la desocupació és clarament decreixent en el període. En
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els nivells de batxillerat i superior la tendència es
manté estable en el trienni.

octubre. Els mínims estan per damunt de 4.000
contractes en cada mes d’agost.
Durant el trienni s’observen pautes anuals que es
repeteixen. De maig a agost disminueix el nombre
de contractes subscrits, que augmenten al setembre i octubre. Al novembre i desembre també disminueix el nombre de contractes.

Font: Seguretat Social i INE.

Quant a les dades de desocupació segons nacionalitat espanyola o estrangera, s’observa que el
nombre de persones desocupades espanyoles és
clarament superior al d’estrangeres, i és en tots
dos casos la tendència general decreixent durant
el període analitzat 2017-2019.
Respecte de la desocupació de persones espanyoles, cada any, d’octubre a juny, s’observa un descens clar que s’accentua d’abril a juny, es manté
estable al juliol i repunta a l’agost fins al nivell
d’abril. Els màxims anuals es produeixen a l’agost
i els mínims, al juny.
L’evolució de la desocupació de persones estrangeres durant el trienni objecte d’estudi mostra que
cada any d’abril a maig disminueix clarament, i es
manté al juny i al juliol. Del setembre d’un any al
febrer del següent augmenta la desocupació. Els
màxims anuals es produeixen al febrer i els mínims, al principi de l’estiu.

Font: Seguretat Social i INE.

Respecte del nombre de contractes subscrits segons el sexe de les persones contractades, s’observa en el període 2017-2019 que el nombre
d’homes contractats és sempre superior al de
dones.
Durant el trienni s’observen algunes tendències
anuals que es mantenen. Els mínims anuals de
contractes tant en dones com homes es produeixen a l’agost i la segona pitjor dada es produeix al
febrer. Els màxims anuals en nombre de contractes per mes tenen lloc al setembre, seguit de la
dada del mes de maig.
Tant en homes com en dones, el major nombre de
contractes sol produir-se en la franja d’edat de 30
a 44 anys.

Font: Seguretat Social i INE.
Font: Seguretat Social i INE.

Quant a les dades del nombre de contractes subscrits durant el període 2017-2019, s’observa una
tendència estable, però amb oscil·lacions importants. Els màxims anuals se situen per damunt
de 8.000 contractes en els mesos de setembre i
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El nombre de contractes indefinits en els homes
és l’11,64% del total, lleugerament superior al cas
de les dones. Quant als contractes de formació, si
bé es produeixen més contractes en el cas dels
homes, el percentatge representa el 0,85% del total, mentre que per a les dones el percentatge és
de l’1,06%.

Font: Seguretat Social i INE.

Quant als tipus de contractes subscrits en el període 2017-2019, s’observen les tendències següents:
- El major nombre de contractes es produeix en la
modalitat temporal, que representa el 87,5% del
total de contractes.
Font: Seguretat Social i INE.

- Els contractes indefinits suposen l’11,5% del total, mentre que els contractes de formació suposen al voltant de l’1% del total.
- En els contractes de formació s’observa una tendència decreixent en el trienni, mentre que en el
cas de contractes temporals i indefinits la tendència és més estable.
- En les tres modalitats de contractació (formació,
temporal i indefinida) es produeix un nombre major de contractes en el cas dels homes.
- Els mínims anuals en tots els tipus de contractes es produeixen a l’agost i els màxims, al setembre-octubre.
- En general, del maig a l’agost disminueix el nombre de contractes, així com de l’octubre al desembre.
Respecte de la contractació de dones, el major
nombre de contractes es produeix en la modalitat de contractació temporal, amb un percentatge
de 87,51% respecte del total. Els contractes indefinits suposen l’11,43% del total, mentre que els
contractes de formació se situen en l’1,06%.
En el cas de contractes a homes, la major part
són temporals i representen el 87,51% del total.
Es produeix el mateix percentatge de contractació temporal tant en dones com en homes, encara
que en números absoluts el nombre de contractes
és superior en homes.
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Les dades de nombre de contractes subscrits segons els sectors d’activitat reflecteixen que el sector serveis representa quasi el 70% del total durant
el període 2017-2020. El sector industrial suposa el
20% dels contractes. Per tant, els serveis i la indústria arriben al 90% del total. El sector de la construcció gira entorn del 6,8% del total, mentre que
l’agricultura suposa una mica més del 3,20%.
Durant el trienni s’observen tendències anuals
que es mantenen:
- En tots els sectors s’incrementa el nombre de
contractes de l’agost al setembre cada any.
- El mes de juliol s’incrementen els contractes en
el sector serveis, mentre que en la indústria el dit
mes disminueix el nombre de contractes.
- En el sector de la construcció, a diferència dels
altres sectors, s’aprecia un augment del nombre
de contractes al gener-febrer cada any.
- Del febrer al juliol la tendència en el sector serveis és creixent cada any, mentre que en la indústria i en la construcció del febrer a l’agost és decreixent anualment.
Quant a la contractació de dones segons els sectors d’activitat en el període 2017-2019, s’obtenen
les conclusions següents:
- El major nombre de contractes a dones es dona en
el sector serveis, i arriba a més del 79% del total..

- El sector industrial contracta el 19,45% de les
dones respecte dels contractes totals.
- Els sectors de la construcció i agrícola representen conjuntament entorn de l’1,33% dels contractes totals a dones.
- Els sectors de serveis i indústria es comporten
de manera similar mes a mes durant el trienni
2017-2019, excepte al juliol i al novembre. El mes
de juliol sol ser positiu en els serveis, però hi disminueixen els contractes en el sector industrial. Al
novembre, la contractació de dones és més positiva en la indústria que en els serveis.
- En els quatre sectors d’activitat el mínim de contractes anuals es produeix a l’agost de cada any,
mentre que al setembre augmenta el nombre de
contractes fins a màxims anuals o prop.
Respecte dels contractes subscrits a homes en
el període 2017-2019 i comparant amb la contractació a dones, s’aprecien les conclusions
següents:
- El major nombre de contractes entre els homes
es dona en el sector serveis, amb un 62% del total
de contractes. En les dones el major nombre de
contractes es dona també en els serveis, però ací
supera el 79% dels contractes a dones.

Font: Seguretat Social i INE.

Respecte de l’anàlisi del nombre de contractes
subscrits en el període 2017-2019, s’obtenen les
conclusions següents considerant sexe i nacionalitat.
- El nombre de contractes a homes sempre és superior al de dones, tant en el cas de persones amb
nacionalitat espanyola com en el de persones estrangeres.
- S’observa que la diferència entre contractes a
homes i dones és major en el cas de persones estrangeres que espanyoles.
- Les dones són menys contractades que els homes. Si són dones estrangeres, és més difícil encara ser contractades que si són espanyoles.

El segon sector per nombre de contractes a homes és l’industrial, amb un percentatge superior
al 20,4% del total. Els contractes a dones en la indústria suposen el 19,54% del total.

- Els contractes a dones espanyoles i a homes espanyols es comporten de manera anàloga cada
mes del període triennal, i sempre és major el
nombre de contractes a homes espanyols.

El sector de la construcció representa el 12% dels
contractes a homes, mentre que en el cas de les
dones el percentatge es queda en el 0,71%.

- Els contractes a dones estrangeres i a homes estrangers també es comporten de similar manera
mes a mes del trienni.

El sector agrícola supera el 5,4% dels contractes
masculins, mentre que en les dones no arriba al
0,62%.

- S’aprecia que respecte de les persones estrangeres, siguen dones o homes, el nombre de contractes augmenta de l’agost a l’octubre, tal com
succeeix en el cas de persones espanyoles.

Tant en homes com en dones la majoria dels
contractes se centra clarament en serveis i indústria, però en dones és molt més marcada la
situació.
En el cas dels homes els mínims anuals es produeixen a l’agost i al febrer. Cada any, l’octubre
és mes de màxims. A més, del desembre al juliol
el nombre de contractes segueix una tendència
creixent.

- En els mesos d’abril i maig augmenta el nombre
de contractacions tant de persones espanyoles
com estrangeres, però l’increment és major en el
cas de nacionals d’Espanya.
Respecte de l’anàlisi de l’estructura del mercat de
treball durant el període triennal 2017-2019 en
funció dels grups professionals, en primer lloc cal
indicar-ne la relació.
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La classificació vigent d’ocupacions estableix els
grups professionals que hi ha tot seguit, segons el
Reial decret 1591/2010, de 26 de novembre:
• 00: Ocupacions militars.
• 01: Directors i gerents.

(tècnics i professionals científics i intel·lectuals) representen aproximadament cadascun el 5% de total.
- El grup 6 (treballadors qualificats en el sector
agrícola, ramader, forestal i pesquer) és l’1% del
total de persones desocupades. El grup 1 (directors i gerents), el 0,6%, i el grup 0 (ocupacions militars), el 0,03 del total.

• 02: Tècnics i professionals científics i intel·lectuals.
• 03: Tècnics i professionals de suport.
• 04: Empleats comptables, administratius i altres
empleats d’oficina.
• 05: Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors.
• 06: Treballadors qualificats en el sector agrícola,
ramader, forestal i pesquer.
• 07: Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d’instal·lacions i maquinària).
• 08: Operadors d’instal·lacions i maquinària i
muntadors.
• 09: Ocupacions elementals.
Les conclusions que es deriven de la desocupació
segons grups professionals són les següents en el
període 2017-2019:
- El major nombre de persones desocupades es
concentra en dos grups professionals, de manera
ordenada: grup 9 (ocupacions elementals) i grup 5
(serveis de restauració, personals, protecció i venedors). Entre els dos suposen quasi el 50% de
totes les persones desocupades. El grup 9 se situa
per poca diferència tots els mesos per damunt del
grup 5.

Font: Seguretat Social i INE.

Respecte del nombre de contractes subscrits segons grups professionals en el període triennal
2017-2019, les conclusions són les següents.
- Els grups 5 i 9 representen aproximadament el
50% del nombre total de contractes del període triennal. Cada grup suposa entorn del 25% del total, i
oscil·len entre els dos en diversos moments com és
el grup que suposa un nombre major de contractes.
- Els grups 6, 0 i 1, en conjunt, suposen poc més de
l’1% del nombre total de contractes.
- En general, agost és un mal mes cada any per a
cada grup i representa els mínims anuals.
- Els màxims anuals es produeixen entorn de setembre-octubre i al maig-juny.

- Els grups 8 (operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors) i 7 (artesans i treballadors
qualificats de les indústries manufactureres i la
construcció, excepte operadors d’instal·lacions i
maquinària) suposen entre els dos vora el 30% de
les persones desocupades. El grup 8 se situa en
tots els mesos per damunt del grup 7.
- El grup 4 suposa vora el 9,5% del total de persones desocupades.
- Els grups 3 (tècnics i professionals de suport) i 2
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Font: Seguretat Social i INE.

En el diagnòstic del 2017 es van establir les conclusions generals següents, que continuen vigents:
- Hi ha una certa polarització en el mercat de treball. Les ocupacions es concentren en llocs que
no exigeixen una habilitat elevada per a desenvolupar-los amb una qualificació necessària mitjana-baixa.
- Entre les persones amb nivell educatiu mitjà i alt
s’observa un excés de qualificació respecte dels
requeriments del lloc de treball exercit.
- Des d’una perspectiva supramunicipal, el municipi d’Elx presenta un nivell mitjà d’estudis més
baix en comparació amb diferents àmbits territorials.
- Els treballs de caràcter manual s’aprenen en
el mateix lloc de treball, i hi ha preocupació
pel relleu generacional en sectors com ara el
calçat o l’agricultura. Són llocs de treball que
adquireixen la qualificació mitjançant l’experiència.
3.4 BALANÇ FORMATIU
En el marc del Consell Municipal de Formació
Professional de l’Ajuntament d’Elx, es van crear
diverses comissions de treball, entre les quals les
següents:
- Comissió dedicada a les «necessitats/oportunitats de l’activitat empresarial a Elx i comarca».
- Comissió dedicada a la «formació d’alumnes i
treballadors i treballadores».
Com a conseqüència de la labor de les comissions, es va decidir fer un estudi estadístic, que es
va desenvolupar en dues etapes mitjançant un
total de 307 enquestes a empreses de diferents
sectors professionals, i els resultats es publicaren
el febrer del 2020.
- 1a etapa: 274 enquestes fetes pels centres educatius a empreses col·laboradores amb la FCT
(Formació en Centres de Treball).
- 2a etapa: 33 enquestes en línia a empreses de
diverses associacions d’Elx a través de l’Ajuntament.

Els objectius de l’estudi eren tres:
- Conéixer les necessitats de l’activitat empresarial a Elx i comarca.
- Adequar el mapa escolar de formació professional a la realitat del context empresarial.
- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació l’ampliació i, si escau, la modificació dels cicles formatius
oferits a Elx.
A més, les comissions van acordar fer un altre estudi estadístic addicional en col·laboració amb la
Universitat Miguel Hernández d’Elx, l’objectiu del
qual era recollir dades a través d’enquestes dirigides a les empreses representades en l’esmentat
Consell Municipal de Formació Professional. L’estudi es va dur a terme en el primer trimestre del
2020 mitjançant un total de quaranta-set enquestes i amb els objectius següents:
- Identificar els perfils professionals amb més rellevància i demanda.
- Identificar les necessitats formatives dels perfils
dits.
Les conclusions obtingudes a partir dels estudis
estadístics esmentats del primer trimestre del
2020 són les que s’indiquen a continuació:
En els últims anys s’ha incrementat la demanda
d’estudis de formació professional, i les perspectives són que la tendència es mantindrà en
el futur.
El criteri seguit fins ara respecte de l’oferta de cicles formatius de formació professional ha sigut
adequar-la a les peticions dels alumnes, sense
atendre cap mapa escolar que relacionara les demandes amb les activitats professionals.
S’ha constatat que hi ha duplicitat de cicles formatius en els ensenyaments impartits en centres
públics i concertats i, d’altra banda, cicles que actualment estan autoritzats però inactius.
Les empreses sol·liciten perfils professionals actualitzats i innovadors sobre currículums formatius que estan obsolets i que són poc flexibles. A
més, els centres educatius només mantenen relacions de col·laboració amb les empreses dels
sectors professionals respectius.
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Les habilitats personals i professionals que més
demanden les empreses enquestades són les següents.

Font: Consell Municipal de Formació Professional. Ajuntament d’Elx. Any 2020.
Font: Consell Municipal de Formació Professional. Ajuntament d’Elx. Any 2020.

Quant a les competències formatives que més demanden les empreses, hi destaquen els coneixements informàtics, les habilitats socials, la resolució de conflictes i adaptació a canvis.

Per a un total del 76,59% dels perfils descrits, les
empreses participants indiquen que tenen problemes greus o molt greus de contractació.
Les empreses enquestades indiquen que hi ha
perfils de treball demandats les habilitats necessàries dels quals no s’adquireixen en la formació
professional o en la universitat, sinó que els treballadors i treballadores es formen en la mateixa
empresa o se’ls contracta després d’haver adquirit la formació en altres empreses.
És clara la necessitat d’un nivell avançat d’acompliment en: competència digital, tracte al públic i
fonamentalment en el treball en equip.

Font: Consell Municipal de Formació Professional. Ajuntament d’Elx. Any 2020.

Els perfils de treballadors que demanden les empreses enquestades es distribueixen entre les escales professionals següents:
Escala professional.

Percentatge

Tècnica

55,3%

Administració

12,8%

Altres serveis

12,8%

Coordinació

10,6%

Assistència

6,4%

Llocs directius

2,1%

Font: Consell Municipal de Formació Professional. Ajuntament d’Elx. Any 2020.

Destaquen de manera rellevant respecte de la
contractació de treballadors els perfils de professionals de frescos, el percentatge dels quals respecte del volum total de contractes és del 38,91%.
Llocs de treball que requereixen formació específica en elaboració i comercialització de determinats productes alimentaris. També pot ser necessària formació en qualitat alimentària i processos
industrials relacionats amb aliments.
El perfil de repartidor arriba al 15,6% de les necessitats de contractació de treballadors. En funció del producte que es reparteix, el lloc de treball
requereix formació específica.
Entre altres perfils que demanden les empreses,
hi ha el de soldador (4,28%), atenció comercial
(3,90%) i oficial d’obra (3,88%).
Respecte de les famílies professionals, la més
demandada és la relativa a comerç i màrqueting,
que acapara el 69% de la demanda de llocs de treball que plantegen les empreses enquestades.
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Destaquen respecte de la dificultat molt alta de
contractació, els perfils professionals següents:
Especialista en sector financer

Desenvolupador

Maquinista

Tècnic en informàtica i electrònica

Preimpressió

Mecànic

Disseny de producte

Peó fuster

Community manager

Vulcanitzacions

Oficial d’obra de paleta

Carrosser

Cap d’obra

Mecànic d’automoció

Dissenyador 3D

Pintor de vehicles

Font: ARGOS Generalitat Valenciana.

Font: Consell Municipal de Formació Professional. Ajuntament d’Elx. Any 2020.

3.5 MODEL PRODUCTIU
Elx és la tercera ciutat de la Comunitat Valenciana per nombre d’empreses, només per darrere de
les capitals València i Alacant. Quant als sectors
productius segons dades del 2019 obtingudes
d’ARGOS (base de dades municipal de la Generalitat Valenciana), els sectors més importants per
nombre d’empreses són el comerç, el transport i
l’hostaleria, amb 6.731 empreses, seguit del sector serveis, amb 6.616.

Font: ARGOS Generalitat Valenciana.

En el sector serveis es distingeixen diversos tipus
d’activitats, i són més rellevants per nombre d’empreses les activitats professionals i tècniques.

El sector de la construcció està compost per 2.162
empreses i el sector industrial, per 1.961.

ELX

Empreses
Indústria
totals

Construcció

Serveis

Comerç,
transport i
hostaleria

2019

17.470

2.162

6.616

6.731

1.961

Font: ARGOS Generalitat Valenciana.

Font ARGOS Generalitat Valenciana.

Font: ARGOS Generalitat Valenciana.

Des del 2014 fins al 2019 s’ha observat una tendència creixent en la creació d’empreses, conseqüència de l’inici de la recuperació després de la
crisi econòmica. Una recuperació que és més evident en el sector serveis.

Font: ARGOS Generalitat Valenciana.

Quant al sector industrial, Elx té una llarga tradició
lligada al calçat, els seus components i la marroquineria.
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Segons dades de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) referides al 2017, el calçat
i els seus components són el cinqué grup de productes valencians més importants en l’exportació
de la Comunitat Valenciana, amb un valor de 1.212
milions d’euros, que correspon al 4% del total exportat per la Comunitat Valenciana.

ni de la Humanitat. L’any 2001 el Misteri d’Elx es
va incloure en la primera relació de Béns Immaterials i Orals de la Humanitat. En el 2009 el Centre
de Cultura Tradicional Museu Escolar de Pusol es
va inscriure en el Registre de Bones Pràctiques de
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de
la Humanitat.

La Comunitat Valenciana és la primera regió exportadora de calçat, amb un 43% del total exportat
per Espanya, percentatge que s’eleva al 55% per a
calçat de pell. La província d’Alacant és origen del
96% de les exportacions de calçat de la Comunitat Valenciana, i la producció es concentra en tres
municipis, de manera ordenada: Elx, Elda i Villena.

Al Palmerar d’Elx destaca el jardí botànic denominat Hort del Cura, que té la consideració de Jardí
Artístic Nacional des de 1943.

Cal destacar la presència de diversos polígons
industrials al terme municipal, i destaca Elx Parc
Empresarial com a àrea econòmica que alberga
més de 700 empreses de tipologia molt variada.
El turisme viu una etapa d’impuls en les dos últimes dècades, en part conseqüència de l’estratègia de diversificació econòmica desenvolupada
per l’Ajuntament d’Elx. Cal destacar que en els últims anys ha augmentat l’oferta hotelera tant en
quantitat com en qualitat.
Segons dades de l’INE referides a l’any 2019, Elx
rep visitants tant espanyols com estrangers, i és
superior tots els mesos de l’any el nombre de visitants nacionals. Els mesos amb més turistes són
juny, juliol i agost.

Altres elements turístics importants per a Elx són
les platges i el Clot de Galvany, catalogat com a
Paratge Natural Municipal pel seu elevat valor
ecològic.
Cal destacar també com a elements impulsors de
l’activitat econòmica i cultural el Centre de Congressos d’Elx i la Institució Firal Alacantina, que té
la seu al terme municipal.
D’altra banda, el sector de l’agricultura a Elx destaca pel nombre de tipus diferents de cultius. Segons fonts de la Generalitat Valenciana (Agroambient Generalitat Valenciana), en el 2019 es van
destinar al cultiu 7.477 hectàrees, principalment
de regadiu, mentre que al cultiu de secà es van
destinar únicament 105 hectàrees. Segons dades de la Conselleria d’Agricultura, Elx és el huité
municipi de la Comunitat Valenciana per superfície cultivada, i el tercer de la província després
d’Orihuela i Villena.
CULTIUS ANY 2019
GRUP DE CULTIU
FRUITERS
HORTALISSES
CÍTRICS
VIVERS
OLIVERA
CULTIUS
FARRATGERS
FLORS I PLANTES
ORNAMENTALS

HECTÀREES
GRUP DE CULTIU
CULTIVADES
2.653 CEREALS
1.416 VINYA
TUBERCLES CONSUM
1.071
HUMÀ
905 CULTIUS INDUSTRIALS
407 LLEGUMINOSES GRA
288 ALTRES LLENYOSOS
263 TOTAL

Font: ARGOS Generalitat Valenciana.
Fuente: Agroambient Generalitat Valenciana.

Cal destacar l’impuls que van suposar per a la ciutat des d’un punt de vista cultural i turístic les declaracions de Patrimoni de la Humanitat per part
de la UNESCO.
Elx és l’única ciutat espanyola que té tres inscripcions en les diferents categories de la UNESCO per
a la Defensa del Patrimoni de la Humanitat. L’any
2000, el Palmerar d’Elx es va considerar Patrimo744

HECTÀREES
CULTIVADES
244
126
75
14
8
4
7.474

tenen interessos i prenen decisions en la demarcació objecte d’anàlisi. No tots tenen la mateixa
capacitat per a influir en el desenvolupament territorial, però no per això s’ha de deixar de tindre’ls
en compte.

Font: Agroambient Generalitat Valenciana.

Els cultius més importants per nombre d’hectàrees cultivades són fruiters, hortalisses i cítrics. Així
mateix, destaca el nombre d’hectàrees destinades
a vivers.

Les xarxes territorials faciliten que s’organitzen
per a aconseguir finalitats concretes. A més, permeten utilitzar de manera més eficient i sostenible els recursos del territori. Les mateixes xarxes
poden considerar-se com a actors que desenvolupen la seua activitat en l’espai geogràfic objecte
d’estudi.
Els actors territorials que interactuen en l’àrea
funcional d’Elx poden classificar-se en funció de
diversos criteris:
- Caràcter institucional, social i econòmic.

Respecte dels fruiters, el cultiu més abundant és
el magraner, seguit de l’ametler, la palmera datilera i la figuera. Altres cultius fruiters amb rellevància són la bresquillera, el caquier, la prunera, la
perera, el nisprer, l’albercoquer i la pomera.
Quant a les hortalisses les varietats més cultivades són: carxofa, meló de tot l’any, col, encisam,
fava i espinac. Altres varietats són: coliflor, julivert,
carabassa, ceba, tomaca, escarola, carabasseta
i meló d’alger. Hi ha més varietats d’hortalisses
cultivades, però és inferior el nombre d’hectàrees.
La varietat de cítrics més cultivada és el taronger
dolç, seguit de la llimera i el mandariner.

- Titularitat pública, privada o mixta.
- Finalitat de l’actuació: educativa, econòmica i financera, social, cultural, etc.
Considerant les característiques de l’àrea funcional i aplicant de manera conjunta els criteris indicats, podem establir la classificació següent:
- Administracions públiques.
- Actors econòmics.
- Entitats culturals.

Cal destacar que el cultiu del magraner està protegit per la Unió Europea, i se li ha atorgat el gener
del 2016 el segell de Denominació d’Origen Protegida de la Magrana Mollar d’Elx. DOP que empara quaranta municipis de tres comarques del
sud d’Alacant (l’Alacantí, el Baix Segura i el Baix
Vinalopó. Distinció que ha afavorit donar a conéixer el producte tant a Espanya com mundialment,
i s’exporta l’estranger entre el 60% i el 70% de la
producció.

Les administracions públiques amb presència en
l’àrea funcional són l’Ajuntament d’Elx, la Generalitat Valenciana i l’Administració de l’Estat.

3.6 ACTORS TERRITORIALS, XARXES I
INNOVACIÓ

La Generalitat Valenciana té presència a Elx a través de:

El concepte d’actor territorial hem d’entendre’l
en sentit ampli, i engloba tots els subjectes que
es relacionen o desenvolupen la seua activitat en
el territori de l’àrea funcional d’Elx, així com els
grups en què s’integren els subjectes.

- LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Hi ha dos centres de l’Espai LABORA: Elx-Centre i
Elx-Altabix.

Els actors territorials poden considerar-se com a
unitats individuals o col·lectives que interactuen,

- Policia de la Generalitat Valenciana a Elx.

- Entitats educatives.
- Entitats socials en sentit ampli.
- Xarxes existents en el territori.

- Oficina PROP a Elx.
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- Ciutat de la Justícia, a través de la Conselleria de
Justícia, Interior i Administració Pública.
L’Administració de l’Estat està present a Elx a través de:
- Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE, del Ministeri de Treball i Economia Social.

- Elx Parc Empresarial (més de 700 companyies) i el polígon industrial de Carrús (més de
150 empreses),
- Altres polígons més xicotets són: polígon industrial d’Altabix, polígon industrial de les Atzavares Altes i polígon industrial Pinet.
- Centres comercials:

- Agència Estatal d’Administració Tributària.
- Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Oficina del Registre Civil a la Ciutat de la Justícia.
- Direcció General de Trànsit.
- Policia Nacional i Guàrdia Civil.
Els agents econòmics que cal tindre en compte
són els següents, classificats en tres grans grups:
empreses i entitats empresarials, associacions
empresarials i professionals i sindicats.

- Centre Comercial l’Aljub, Centre Comercial
Carrefour Elx i Centre Comercial Ciutat d’Elx.
A Elx té rellevància especial l’associacionisme. El
Registre municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament d’Elx té inscrites les següents en l’àmbit
empresarial i professional..
ADEASOL-EMPRESARIS D’ARENALS DEL SOL
ADESTES-ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’ESTUDIS
TÈCNICS SUPERIORS
AESEC-ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS D’ELX I COMARCA
AFYDE-ASSOCIACIÓ FOMENT DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
ALAE-ASSOCIACIÓ LOCAL D’AUTOESCOLES D’ELX
ASAJA ELX-ASSOC. LOCAL D’AGRICULTORS I RAMADERS D’ELX
ASSESSORS IMMOBILIARIS D’ELX

Respecte de les empreses i entitats empresarials,
cal destacar les següents:

ASSOCIACIÓ D’ENFRANQUIDORES I TREBALLADORES DEL
CALÇAT
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE L’ALTET

- Empreses de titularitat privada. El desembre del
2019 hi havia a Elx 17.470 empreses segons dades de l’INE.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA DIAGONAL I CARRERS
ADJACENTS
ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS PLA-SECTOR 5É
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES D’ELX (AETE)

- PIMESA: entitat de dret privat que forma part del
sector públic institucional dependent de l’Ajuntament d’Elx.

ASSOCIACIÓ INDEPENDENT DE COMERCIANTS D’ELX
ASSOCIACIÓ «LEVANTINA» DE TÈCNICS I ASSESSORS
ASSOCIACIÓ SERVITAXI D’ELX
ASSOCIACIÓ D’ARQUITECTES RUSKIN COFFEE

- Aigües i Sanejament d’Elx: empresa mixta amb
participació de l’Ajuntament d’Elx.

ATECO-ASSOCIACIÓ TÈCNIC EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
CCOO SECRETARIA DE JOVENTUT
COMERCIANTS DE L’AVINGUDA DE NOVELDA

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació d’Alacant: seu a Elx i viver d’empreses.

COMERCIANTS DE LA UNIVERSITAT
CONFEDERACIÓ SINDICAL COMISSIONS OBRERES DEL PAÍS
VALENCIÀ (CCOO)

- CEEI Elx: Centre Europeu d’Empreses Innovadores d’Elx.

LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS
PLATAFORMA EMPRESARIAL SOLIDÀRIA D’ESPANYA
RUTA OUTLET ELX PARC INDUSTRIAL

- Observatori Ocupacional de la Universitat Miguel
Hernández d’Elx.

AGRUPACIÓ D’EMPRESARIS PERRUQUERIES DE CAVALLERS
CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES DE L’ALTET I ARENALS DEL
SOL

- Regidoria de Promoció Econòmica, Desenvolupament Turístic i Ocupació de l’Ajuntament d’Elx: promoció econòmica, foment de l’emprenedoria, agència municipal de col·locació, ocupació i formació.
- Parcs empresarials i polígons industrials segons
dades municipals:
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COMUNITAT DE LLAURADORS I RAMADERS
COMUNITAT DE REGANTS EL PORVENIR
CULTIVADORS DE PALMERES DATILERES

Font: Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Elx. Any 2020.

- Organitzacions sindicals:
- Central Sindical Independent i de Funcionaris
(CSIF).

- Ermita de Sant Sebastià.
- Torre de la Calahorra.
- Museus:

- Confederació Nacional de Treballadors Elx
(CNT-Elx).
- Comissions Obreres del País Valencià (CCOO).

- Museu Arqueològic i d’Història d’Elx MAHE.
- Museu del Palmerar i Centre d’Interpretació
del Palmerar.

- Federació de Sindicats d’Empleats públics
(FESEP).

- Museu Paleontològic d’Elx MUPE.

- Sindicat Independent (SI).

- Museu de la Festa.

- Sindicat Professional de Policia Local i Bombers (SPPLB)

- Museu d’Art Contemporani MACE.
- Museu de la Mare de Déu i torre de la basílica.

- Sindicat Solidaritat Internacional i Unió Cívica.
- Banys àrabs.
- Unió General de Treballadors del País Valencià
(UGT).
- Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià – COAG.

- Centre Municipal d’Exposicions.
- Casa de la Festa.
- Convent de Santa Llúcia.

Respecte de les entitats culturals, destaca la importància de la labor municipal, així com l’elevat
nombre d’associacions que hi ha. Les entitats més
rellevants són les següents:
- Parc Arqueològic de l’Alcúdia i Jaciment Arqueològic de l’Alcúdia.
- L’Escorxador Centre de Cultura Contemporània
d’Elx.

- Casa del Betlem.
- Museu de Pusol. Inscrit per la UNESCO en el
Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
- Torre de la Calahorra.
- Associacions festeres:

- Gran Teatre d’Elx.
- Comissions de Festes.
- Sales culturals: La Carreta, La Tramoia, La Llotja
i Àmbit Cultural.
- Cines Odeon (titularitat municipal). Cines l’Aljub
(titularitat privada).

- Associació Festera de Moros i Cristians.
- Associació Historicoartística Pobladors d’Elx.
- Orquestra Simfònica d’Elx OSCE.

- Auditori de la Rotonda al Parc Municipal.
- Patronat Nacional del Misteri d’Elx.
- Aula de Cultura de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani.
- Centre Cultural Les Clarisses.
- Centre d’Interpretació l’Alcúdia.
- Claustre de Sant Josep.

- Associacions culturals: 177 segons fonts municipals sense incloure-hi les comissions i associacions festeres.
Quant a les entitats educatives, destaquen especialment tres universitats a la ciutat. Les entitats
d’àmbit educatiu més rellevants presents a Elx
són les següents:
747

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A ELX

- Universitats:
- Universitat Miguel Hernández d’Elx (pública),
Universitat Nacional d’Educació a Distància
UNED (pública) i Universitat CEU Cardenal
Herrera (privada).
- Conservatori Professional de Música d’Elx.

cesc Cantó, 1r de Maig, Salvador Allende i Victoria Kent.
- Associacions de temàtica social en sentit ampli: 401 entitats, segons el Registre municipal
d’entitats ciutadanes.
FINALITAT
TRACTAMENT D’ADDICCIONS

- Escola Oficial d’Idiomes.
- Escola d’Organització Industrial (EOI), seu
d’Elx. L’EOI és una institució pública vinculada
al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
- Centres públics de formació per a adults. Quatre centres denominats: Manantial, La Llotja,
Mercé Rodoreda i Ramón Gil Bonanza.
- Centres especials d’ocupació. Dos centres:
CEE Públic Tamarit i CEE Públic Mare de Déu
de la Llum.
- Centres públics d’educació infantil i primària
CEIP: 47 centres.
- Instituts públics d’ensenyament secundari
IES: 15 centres.
- Escoles infantils municipals de primer cicle: 8
centres.
- Centres educatius d’ensenyament de titularitat privada: 32 centres.
- Associacions de mares i pares d’alumnes: 43
associacions.
- Associacions educatives i formatives: 12 entitats.

NOMBRE
7

COOPERACIÓ INTERNACIONAL I DESENVOLUPAMENT

63

ESPORTS

36

ECOLOGIA

7

FAMILIARS

6

INFANTILS I ADOLESCENTS

3

IMMIGRANTS

37

JUVENILS

45

DONA

37

PERSONES MAJORS

19

POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

15

RELIGIOSES

12

SALUT, MALALTIES MENTALS I DISCAPACITATS

48

VEÏNALS

66

Font: Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Elx. Any 2020.

Respecte de les xarxes actuants al terme municipal d’Elx, n’hi ha un conjunt variat tant de caràcter empresarial com social i institucional.
L’Ajuntament d’Elx fa una funció dinamitzadora i
d’interconnexió entre els diferents actors i xarxes
territorials, especialment a través de quatre tipus
d’instruments:
- Consell Social de la Ciutat.
- Consells municipals, en les diferents configuracions sectorials.
- Juntes municipals del Camp d’Elx.

Les entitats socials enteses en sentit ampli més
significatives són les que s’indiquen a continuació.
- Centres socials municipals en nucli urbà principal d’Elx:
- Altabix, Altabix-Universitat, Pla de Sant Josep,
el Raval, Palmerars, Plaça Barcelona, Poeta
Miguel Hernández, Polivalent de Carrús i Sant
Antoni.
- Centres socials municipals en les pedanies d’Elx:
23 centres.
- Centres cívics municipals: el Pla Sector V, Fran748

- Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. Permet
fomentar l’associacionisme al municipi, així com
l’assessorament, la formació i el suport a les diferents associacions del territori.
El règim d’organització dels municipis de gran població estableix la creació d’un consell social de la
ciutat, integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i de
veïns més representatives. Correspon al consell
emetre informes, estudis i propostes en matèria
de desenvolupament econòmic local, planificació
estratègica de la ciutat i grans projectes urbans.

Els consells municipals tenen caràcter sectorial i
funcionen com a fòrums referits a diferents collectius de ciutadans i ciutadanes. Actualment hi
ha els consells següents:
- Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat
de Gènere.
- Consell Municipal de Persones Majors.

- Xarxa Cameral.
La Xarxa d’Estacions Experimentals Agràries de
la Generalitat Valenciana té presència a Vila-real,
Elx, Carcaixent i Llutxent. Els seus objectius principals són els següents:
- Propiciar innovacions desenvolupant nous materials vegetals, amb interés especial en varietats
de cítrics, cultiu del magraner i carxofa.

- Consell Municipal d’Integració.
- Consell Municipal de Persones amb Discapacitat.
- Consell Local de Cooperació al Desenvolupament.
- Consell Escolar Municipal.
- Consell Agrari Municipal d’Elx.

- El desenvolupament de l’horticultura ecològica,
així com la conservació de varietats hortícoles tradicionals (Pla de la biodiversitat agrícola valenciana).
La Xarxa AFIC (Xarxa d’Agències per al Foment de
la Innovació Comercial) és un instrument mitjançant el qual la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb l’Administració local, impulsa el procés
de modernització i ordenació del comerç local.

- Consell Municipal de Medi Ambient.
- Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx.
Les juntes municipals del Camp d’Elx són òrgans
de participació amb caràcter consultiu i de participació. La seua finalitat és involucrar la ciutadania
en assumptes locals, promovent la formulació de
propostes i suggeriments. Atenen la complexitat
que planteja l’àmplia grandària del terme municipal d’Elx i la seua configuració en pedanies. Cada
junta municipal està vinculada a una partida rural
o a una agrupació que siguen limítrofes, segons la
divisió territorial establida pel Ple de l’Ajuntament
d’Elx.
Altres xarxes territorials amb finalitats diverses
són:
- Xarxa d’Estacions Experimentals Agràries de la
Generalitat Valenciana.
- Xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació
Comercial AFIC.
- Xarxa Municipal de Punts d’Informació Juvenil
PIJ.
- Xarxa de Paratges Naturals Municipals de la Comunitat Valenciana (PANAMU).
- Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables.
- Xarxa Acull.

L’Ajuntament d’Elx participa en la xarxa AFIC, i s’ha
creat en Internet el Portal del Comerç Sostenible
de l’Ajuntament d’Elx, que proporciona informació
sobre totes les actuacions executades en matèria
de comerç local. A més, es presten els serveis següents en col·laboració amb la xarxa AFIC.
- Racó de l’emprenedor.
- Espai del comerciant.
- Assessoria en línia.
- Locals comercials disponibles.
La Xarxa Municipal de Punts d’Informació Juvenil
(PIJ) és un dels serveis que ofereix la Regidoria
de Joventut i Cooperació, l’objectiu de la qual és
distribuir i descentralitzar els llocs on la joventut
il·licitana pot informar-se. Actualment hi ha més
de cent punts d’informació juvenil distribuïts pel
municipi d’Elx. Se situen en centres juvenils, educatius, culturals, esportius, associacions, administracions públiques i sales d’estudi.
La Xarxa de Paratges Naturals Municipals de la
Comunitat Valenciana (PANAMU) es va crear amb
la finalitat de facilitar la conservació dels espais
naturals, donar-los a conéixer a la ciutadania i
promoure’n la gestió conjunta al nostre territori
autonòmic.
Elx pertany a la Xarxa PANAMU, ja que al terme
municipal hi ha l’espai natural protegit denominat
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Clot de Galvany, que està catalogat com a Paratge
Natural Municipal, Zona Humida Catalogada, Estació Biològica, Lloc d’Interés Comunitari (LIC) i Zona
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta és una associació composta per entitats locals que té per objecte facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en el medi urbà.
Actualment hi pertanyen 123 municipis, i l’Ajuntament d’Elx és membre de la junta directiva. Elx
aporta la seua experiència en la gestió del servei
públic de bicicletes Bicielx, que disposa de quaranta-quatre estacions dins del terme municipal.
Quant a la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables, hi pertanyen la Universitat Miguel Hernández
d’Elx i la UNED Elx. Per a considerar-se saludable,
una universitat ha d’adquirir un compromís global
de cara a la salut i desenvolupar el seu potencial
com a agent promotor de la salut, el benestar i
la qualitat de vida dels qui hi estudien i treballen,
proporcionant les infraestructures i els espais necessaris, afavorint la socialització i les activitats
d’oci saludables.
La Xarxa Acull és una federació de díhuit organitzacions repartides per tot el territori espanyol.
Elx hi pertany a través de l’ONG denominada Elx
Acull. Té com a finalitats defensar els drets de
l’immigrant, el suport al seu procés d’integració,
així com la sensibilització de la societat receptora.
Elx Acull també fa labors d’acolliment, informació,
orientació i assessorament, cursos formatius i
agència de col·locació.
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis
i Navegació d’Alacant és una corporació de dret
públic. Agrupa agents econòmics de diferents
sectors d’activitat i col·labora amb les administracions públiques, presta serveis a empreses
i defensa els interessos generals del comerç, la
indústria, els serveis i la navegació. Té una delegació a Elx, situada a Elx Parc Empresarial, i ofereix
instal·lacions com a viver d’empreses, formació
empresarial i col·laboració per a tramitar creacions d’empreses i sol·licituds de subvencions.
Quant a la innovació a la ciutat, cal destacar la labor, entre d’altres, de l’Ajuntament d’Elx, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i el Centre Europeu
d’Empreses Innovadores d’Elx.
La Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través
del seu Parc Científic, s’ha convertit en un autèntic referent. Ocupa els primers llocs entre les uni750

versitats espanyoles en generació d’empreses de
base tecnològica en proporció al seu volum d’investigadors. El Parc Científic de la UMH du a terme
la seua labor amb èxit des de la creació acollint
empreses innovadores, promovent iniciatives empresarials i generant lloc de treball qualificat.
El Centre Europeu d’Empreses Innovadores d’Elx
(CEEI Elx) ha propiciat des de l’inici la creació de
noves empreses i llocs de treball, prestant una
atenció especial a projectes emprenedors de caràcter innovador.
Cal afegir-hi la construcció posada en marxa en
el 2020 d’Elx Campus Tecnològic, conceptuat com
un pol tecnològic, situat a Elx Parc empresarial i promogut per l’Ajuntament d’Elx a través de
l’empresa municipal Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx SA (PIMESA). La finalitat és establir
empreses de clar caràcter innovador i centre de
referència de l’economia de la nova era, que tinga per objecte la producció de serveis avançats i
R+D+I.
L’Ajuntament d’Elx fa una labor de desenvolupament i suport de la innovació a través de diverses actuacions estratègiques, que es detallen en
l’apartat 4 i següents del present document.
3.7 EFECTES DE LA MALALTIA COVID-19
Arran de la pandèmia produïda per la malaltia
COVID-19, s’han modificat de manera exponencial
determinades variables. Les dades de desocupació registrades i el nombre d’afiliats i afiliades a
la Seguretat Social mostren una evolució negativa en comparar les dades de 31 de desembre del
2019 i 30 de juny del 2020.
DADES ELX

31/12/2019

30/06/2020

DESOCUPACIÓ REGISTRADA

22.945

28.182

AFILIATS/ADES SEGURETAT SOCIAL

83.188

77.854

Font: INE, Seguretat Social i ARGOS. Juny 2020.

A data 17 de juny, el nombre d’empreses radicades a Elx que han sol·licitat un ERTO ascendeix
a 2.984, mentre que el nombre de treballadors
i treballadores afectats per un ERTO se situa en
15.741 (dades publicades per la Seguretat Social).
L’anàlisi de l’evolució del número d’ERTO cal relacionar-la amb la classificació nacional d’activitats
econòmiques, que segueix l’ordenació següent:

A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
B. Indústries extractives.

gros i a la menuda, l’hostaleria, la indústria manufacturera, i les activitats artístiques, recreatives i
d’entreteniment.

C. Indústria manufacturera.
D. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.
E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.
F. Construcció.
G. Comerç en gros i a la menuda, reparació de vehicles i motocicletes.
H. Transport i allotjament.
I. Hostaleria.
J. Informació i comunicacions.
K. Activitats financeres i d’assegurances.

Font: INE i Seguretat Social. Juny 2020.

Quant al nombre de treballadors i treballadores
afectats, el major nombre es produeix en l’epígraf
G, amb 4.520 persones, seguit dels epígrafs C i,
amb 3.503 i 2.659 persones respectivament. És a
dir, els treballadors i les treballadores més afectats es concentren en les activitats comercials en
gros i a la menuda, manufactures i hostaleria.

L. Activitats immobiliàries (no construcció).
M. Activitats professionals, científiques i tècniques.
N. Activitats administratives i serveis auxiliars.
O. Administració pública i defensa. Seguretat Social obligatòria.
P. Educació.
Font: INE i Seguretat Social. Juny 2020.

Q. Activitats sanitàries i de serveis socials.
R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.
S. Altres serveis.
T. Activitats domèstiques com a ocupadors de
personal domèstic, activitats domèstiques com a
productors de béns i serveis per a ús propi.
U. Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
El major nombre d’ERTO s’ha produït en les activitats de l’epígraf G, amb 934 empreses. Els següents epígrafs respectivament són I, C i S, amb
582, 338 i 272 empreses afectades. És a dir, les
activitats més afectades han sigut el comerç en

En relació amb els efectes en la indústria il·licitana, cal destacar el gran pes que té el sector del
calçat, els seus components i la marroquineria.
L’Associació Espanyola de Components del Calçat
AEC, en un informe sobre els efectes de la COVID-19 emés el 28 d’abril del 2020, destaca, entre
d’altres, els efectes negatius següents.
- Problemes per a proveir-se de matèries primeres procedents de l’exterior davant de la paralització internacional de les industrials tèxtils, adoberia, cautxú, paper i envasos.
- Disminució de la producció pel tancament d’instal·lacions i punts de venda, així com per les dificultats per a adquirir matèries primeres.
- Perjudici en les vendes del final de la temporada
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de la tardor-hivern 2019-2020 i inici de la temporada de primavera 2020.
- Problemes previsibles per a mantindre el nivell
d’ocupació i satisfer els deutes financers de les
empreses.
- Possible reducció de salaris.
- Incertesa sobre el futur davant de possibles rebrots de la malaltia.
Cal destacar diversos informes elaborats pel Banc
d’Espanya, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques (IVIE).

Informe de l’Institut Valencià d’Investigacions
Econòmiques (IVIE): «La superació de la crisi de
la COVID-19 a la Comunitat Valenciana: un full
de ruta de la reconstrucció de l’economia»
L’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques
(IVIE) va publicar l’informe el 20 de maig del 2020,
i s’hi destaca que el coneixement adquireix un paper fonamental en el full de ruta, no només per a
controlar la pandèmia, sinó també perquè l’economia guanye competitivitat. Una part important de
la investigació tant teòrica com aplicada té lloc en
les universitats i els instituts i centres tecnològics,
per la qual cosa la seua veu i experiència s’han de
tindre en compte.
Des de l’IVIE es proposen les actuacions següents:

Informe del Banc d’Espanya: «Escenaris macroeconòmics de referència per a l’economia espanyola després de la COVID-19» (Butlletí núm.
2/2020)
En l’informe es consideren tres escenaris hipotètics, denominats «acotat», «persistent» i de «confinament prolongat», que es diferencien per la
duració assumida del període de confinament, la
velocitat a la qual se suposa que es recuperarà la
demanda i la possibilitat que es produïsca un empitjorament en les condicions financeres globals.
Segons l’estudi, del Banc d’Espanya, el creixement
mundial es reduiria el 2020, respecte de l’esperat
abans de la generalització de la pandèmia, el 7%
en l’escenari fitat, el 9% en el persistent i l’11% en
el cas de confinament prolongat.
Cal recordar que el sector del calçat il·licità depén
molt de les exportacions i és molt sensible a les
dificultats econòmiques dels països als quals
s’exporta així com a l’evolució del tipus de canvi
euro-dòlar.
Informe de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE): «Escenari econòmic. Especial impacte coronavirus»
La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials va publicar l’informe el 8 d’abril del
2020, i va posar l’accent en el fet que la magnitud
de la reducció dels ingressos empresarials obliga
a l’adequació progressiva de les estructures de
costos econòmics i financers, i s’han d’ajustar els
nivells d’activitat a l’entorn actual. A més, és fonamental que les empreses es preparen per a un
escenari en el qual la pandèmia i els seus efectes
es mantinguen a llarg termini.
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- Manteniment generalitzat de la prevenció per a
limitar el risc de contagi.
- Adaptació del sistema de salut per a millorar-ne
la capacitat de resposta a les crisis.
- Adaptació del sistema educatiu a un escenari de
presència limitada en els centres i reforç de la digitalització.
- Enfortiment del sistema d’atenció a la dependència per a respondre als reptes sanitaris i de
l’envelliment.
- Ampliació de la protecció a treballadors i empreses especialment afectats per la nova normalitat,
sobretot turístiques.
- Programa de lluita contra l’exclusió, mitjançant
polítiques actives d’ocupació per a col·lectius vulnerables.
- Programa d’aprofitament empresarial de les
oportunitats derivades de la COVID-19, mitjançant
iniciatives de col·laboració pública-privada.
- Impuls a la digitalització de famílies, pimes, microempreses, autònoms i sector públic.
- Reforç de R+D+I orientat a la solució de problemes derivats de la COVID-19.
- Col·laboració pública-privada, simplificant el
marc regulador i agilitant els procediments de
contractació.
- Foment de la mobilitat sostenible des d’una perspectiva mediambiental i de riscos per a la salut.

- Revisió de les prioritats de despesa pública,
adaptant-les al nou escenari de necessitats.

Excessiva dependència d’altres sectors industrials cap a la indústria del calçat.

3.8 ANÀLISI DAFO

Necessitat d’augmentar la promoció interna i externa de la ciutat.

El diagnòstic territorial del 2017 va permetre
elaborar una anàlisi DAFO. Anàlisi que s’ha revisat com a conseqüència de l’actualització del diagnòstic feta el 2020. A més, cal considerar els
efectes de la malaltia COVID-19.
FORTALESES
Capacitat emprenedora dels actors del territori i
caràcter exportador de la indústria il·licitana.
Especialització de la indústria del calçat.
Situació geogràfica del municipi i bones comunicacions per carretera, ferroviàries i aèries.

Empreses de xicoteta grandària: pimes i microempreses. Una grandària menor dificulta l’entrada
en altres mercats.
La malaltia COVID-19 i la seua evolució han accentuat debilitats que ja hi havia, com ara les relacionades amb l’ús i grau d’implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
També s’han agreujat deficiències relacionades
amb la necessitat de millorar la seguretat i la higiene en el treball.
Els sectors industrials i comercials de la ciutat
són intensius en mà d’obra i, per tant, molt vulnerables davant dels efectes de la pandèmia.

Infraestructures locals cada vegada més bones.
OPORTUNITATS
Presència de tres universitats.
Interés de les institucions educatives a adequar
l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral.
Tendència a la diversificació econòmica impulsada des de l’Ajuntament d’Elx.
Gran èxit d’Elx Parc Empresarial.
Existència d’un elevat nombre d’associacions de
diversa tipologia, les quals són un instrument per
a facilitar la implicació dels diferents agents socials i econòmics en el desenvolupament de la ciutat.
La Denominació d’Origen Protegida de la magrana
mollar d’Elx impulsa i dona prestigi als productes
agrícoles del Camp d’Elx.

Desenvolupament tecnològic progressiu que es
produeix en tots els sectors, incloent-hi l’Administració pública.
Els efectes de la pandèmia han provocat que empreses i treballadors siguen més conscients de la
importància d’implantar les noves tecnologies de
la informació i la comunicació, així com de la importància de la seguretat i la higiene en el treball.
S’ha produït un increment en l’ús de solucions
tecnològiques com ara el teletreball i les videoconferències.
El xicotet comerç s’ha adaptat a la situació provocada per la pandèmia utilitzant les tecnologies
associades a l’ús de telèfons intel·ligents.

Els tres patrimonis de la humanitat d’Elx impulsen
la projecció internacional de la ciutat.

La necessitat de fer canvis en el teixit productiu
per a eixir definitivament de la crisi econòmica i
superar els efectes de la pandèmia és una oportunitat per a dirigir esforços cap a un sistema més
sostenible, ecològic i tecnològic.

DEBILITATS

AMENACES

Desajust entre l’oferta formativa i les necessitats
del mercat de treball local.

Els canvis tecnològics es produeixen a gran velocitat, i es veuen accelerats per les conseqüències de
la pandèmia. Si el ritme d’adaptació és lent, podem
quedar-nos arrere. Cal tindre en compte que la ciutat
no està a l’avantguarda en l’ús de les noves tecnologies, encara que s’incrementen els esforços tant
públics com privats per a solucionar la situació.

Obsolescència de part de l’empresariat, amb
capacitats inadequades a les necessitats actuals
del mercat.
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Entorn nacional i internacional cada vegada més
competitiu, de manera que és necessari apostar
per una estratègia de productes de qualitat davant
de la competència via preus.

dels avantatges associats a l’ús d’Internet,
però també és una oportunitat per a millorar
si en som conscients.
4. STRATÈGIA TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ

Entorn socioeconòmic previ a la pandèmia d’inestabilitat i crisi no superada totalment. Una situació
que s’ha vist molt agreujada pels efectes de la COVID-19, i això ha interromput la superació definitiva de la crisi.
L’evolució futura de la pandèmia és una amenaça per a l’economia i la societat. En el millor
dels casos provocarà un alentiment de l’economia mundial. En el pitjor, podria produir-se una
situació de depressió econòmica que dure diversos anys.
D’altra banda, hi ha factors que els agents consideren alhora una oportunitat i una amenaça, i una
debilitat i una fortalesa. Una divergència que posa
en relleu que no totes les fortaleses i oportunitats
són percebudes com a beneficioses per a tots els
agents al territori, ja que depén de les habilitats i
capacitats de cadascun per a incorporar-les i reaccionar per a adaptar-s’hi.
Els factors serien:

4.1 ÀREES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS
En el contingut de les estratègies territorials i
ocupació valenciana del 2019, desenvolupades
en el marc del programa «Avalem Territori»
de la Generalitat Valenciana, s’estableixen tres
àrees estratègiques principals (recursos territorials, xarxes territorials i innovació), a partir
de les quals es defineixen deu objectius estratègics i un ampli conjunt de línies estratègiques,
amb un nombre màxim de huitanta, i cal triar
de cada àrea funcional concreta les que siguen
més significatives.
Els recursos del territori han d’entendre’s en sentit ampli, engloben tots els elements i les característiques susceptibles d’utilitzar per a satisfer les
necessitats de les persones que hi habiten. S’hi
inclouen recursos naturals, humans, econòmics,
socials, geogràfics, culturals, educatius, històrics,
artístics, institucionals i tots els altres aspectes
del territori capaços d’influir en la qualitat de vida
dels habitants.

- Especialització en la indústria del calçat:
- Considerada una debilitat per l’excessiva dependència que altres sectors productius municipals tenen cap a la indústria del calçat.
- Considerada una fortalesa pels avantatges
que aporta l’especialització, ja que permet
competir amb més avantatges en vetes de
mercat concretes.
- Desenvolupament tecnològic:
- Considerada una oportunitat per ser un factor
que beneficia el creixement econòmic, obrint
nous mercats i àrees d’actuació en el municipi.
- Considerada una amenaça si no som capaços
d’adaptar-nos ràpidament als canvis. A més,
cal tindre en compte l’efecte en el mercat laboral de la mecanització i automatització de
molts processos.
- Les tecnologies associades a l’ús de la telefonia mòbil han permés mitigar els efectes de
la paralització de l’activitat econòmica. És una
amenaça la falta de coneixement i utilització
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Les xarxes territorials han d’entendre’s com els
conjunts d’elements radicats en la zona geogràfica, que s’organitzen per a aconseguir un fi. El concepte de xarxa territorial està íntimament lligat
als actors i recursos del territori.
El concepte d’innovació territorial ha d’entendre’s
com tot canvi basat en l’aplicació del coneixement,
que produeix una millora en l’àmbit geogràfic.
Tres àrees estratègiques (recursos, xarxes i innovacions) que s’han d’abordar de manera conjunta,
perquè solament així poden aconseguir-se progressos sostinguts i sostenibles que beneficien
tots els agents del territori.
Els objectius estratègics queden definits com s’indica a continuació:

ÀREES ESTRATÈGIQUES

RECURSOS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1

Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció laboral.

2
3

6
7

Qualitat de l’ocupació i millora de les pràctiques de gestió de la mà d’obra.
Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits.
Millora de les qualificacions laborals de la població i de l’adequació del sistema de formació local
a les necessitats territorials.
Consolidació del model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment amb més valora afegit, en el context del desenvolupament local.
Principi de transversalitat de gènere, igualtat de condicions entre homes i dones.
Millorar de les infraestructures, equipaments i serveis públics.

8

Estructura territorial i xarxes internes.

9

Xarxes territorials externes, col·laboracions.

10

Transversalitat de la innovació.

4
5

XARXES TERRITORIALS
INNOVACIÓ

Font: Estratègia Territorial i Ocupació Valenciana 2019.

Dins de cada objectiu en l’àmbit de l’àrea funcional d’Elx es desenvolupen diverses línies estratègiques i es proposen les actuacions que cal dur
a terme. Respecte de les actuacions que cal implementar, el criteri és triar les que generen més
sinergies que resulten adequades per a diverses
línies d’actuació.
4.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACTUACIONS
El document «Estratègies territorials i ocupació
valenciana» del 2019 estableix les línies estratègiques genèriques per a tot el territori de la Comunitat Valenciana. L’objectiu és adaptar les línies
dites a les necessitats i característiques pròpies
de l’àrea funcional d’Elx.
Per a definir les línies estratègiques s’han tingut
en compte els documents següents:
- Estratègies territorials i ocupació valenciana
(2019, Generalitat Valenciana i LABORA SERVEF).
- Estratègies territorials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en els diferents vessants: territorial, ambiental, econòmic i social.
- Pla integral de formació i ocupació per a joves
2016-2020 de la Generalitat Valenciana.
- Estratègia de desenvolupament urbà sostenible
integrat d’Elx «EDUSI», en el marc del Programa
operatiu de creixement sostenible (POCS) 20142020 de la Unió Europea.

Les estratègies «EDUSI» i «ELX2030» desenvolupen un nou estil de governança local, amb la finalitat de situar la ciutadania en el centre de la
gestió municipal, propiciant la participació en el
disseny i la implementació d’un model de ciutat
intel·ligent, sostenible i integrador, segons les prioritats establides en l’estratègia «EUROPA 2020».
S’estableix com a prioritat la creació d’oportunitats de creixement econòmic, social i territorial
sostingut, inclusiu i sostenible, afavorint la prosperitat urbana i la qualitat de vida al municipi il·licità, especialment en les zones més vulnerables.
A més, s’han tingut en compte els objectius estratègics de l’Ajuntament d’Elx en matèria de promoció econòmica en les matèries següents: creació
i consolidació d’empreses, foment de la cultura
emprenedora i de l’ocupació, formació i dinamització del comerç per a promoure el desenvolupament econòmic de la ciutat.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. OCUPABILITAT,
IGUALTAT D’OPORTUNITATS I INSERCIÓ
LABORAL
Respon a la necessitat de generar ocupació, amb
la consecució d’un mercat inclusiu i amb oportunitats equitatives a tots els col·lectius.
Línia estratègica: programes dirigits a la inserció de persones desocupades

- Estratègia de desenvolupament de l’activitat comercial detallista d’Elx («EDACOM ELX») període
2019-2021.

És una prioritat no només disminuir la desocupació, sinó aconseguir ocupacions de qualitat per
a tots els ciutadans i ciutadanes del territori. La
inserció en el mercat de treball és una part fonamental en la integració de les persones en la societat, perquè no pot progressar el territori si no
progressen les persones que l’integren.

- Estratègia «ELX2030».

Actuacions que es proposen:
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- Dur a terme accions d’orientació laboral a les
persones desocupades en col·laboració amb els
agents econòmics i socials del territori.
- Fomentar els programes mixtos de formació i
ocupació.
- Actuacions dirigides als col·lectius específics
amb més dificultats per a trobar ocupació.
- Implementar actuacions programades que vagen dirigides específicament a les persones desocupades a fi d’afavorir-ne la inserció social i
laboral.
- Dur a terme accions de conscienciació entre els
diferents agents econòmics i socials referides a la
igualtat d’oportunitats.
- Reorientar la formació per a empleats en actiu
amb caràcter obligatori, i al mateix temps mitigar
el rebuig continu a la formació i a l’ocupació de
parats de mitjana i llarga duració.
Línia estratègica: foment de la cultura emprenedora i desenvolupament d’iniciatives emprenedores
Incorporar l’impuls a l’emprenedoria o autoocupació com a opció real per a la cerca activa d’ocupació i l’obtenció d’un lloc de treball estable.

És un repte fonamental aconseguir un mercat de
treball que oferisca ocupació de qualitat, en què
l’estabilitat i la seguretat es convertisquen en prioritàries.
Línia estratègica: augment de l’estabilitat en
l’ocupació i disminució de la temporalitat
Promoure actuacions que afavorisquen més estabilitat en l’ocupació, alhora que aconseguisquen
disminuir progressivament la temporalitat i l’estacionalitat del mercat laboral.
S’ha d’assenyalar que l’Institut Universitari d’Investigació – Centre d’Investigació Operativa (CIO)
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx va publicar en 2017 l’informe Percepció de la ciutadania
d’Elx sobre l’economia submergida. L’informe conclou que a la ciutat d’Elx es considera l’economia
submergida com «una cosa arrelada i normal».
Institut Universitari d’Investigació – Centre d’Investigació Operativa (CIO) de la Universitat Miguel
Hernández d’Elx.
Actuacions que es proposen:
- Programes destinats a subvencionar la conversió de contractes temporals en indeﬁnits.
- Programes destinats a subvencionar els contractes indeﬁnits de nova creació.

Actuacions que es proposen:
- Pla per a formar, guiar i tutelar de manera personalitzada els emprenedors i emprenedores per
a consolidar el seu negoci durant els primers anys
de vida.
- Millorar estructures i polítiques d’ajudes per a
fomentar les iniciatives emprenedores, però també per al seguiment dels processos d’emprenedoria una vegada iniciat i ﬁns i tot consolidat el
model de negoci. Tot això pensant principalment
en el xicotet empresari o autònom.
- Impulsar la cultura emprenedora entre la gent
jove. Per a fer-ho, s’han de dur a terme actuacions
en els instituts d’ensenyament secundari, amb
l’objectiu de conscienciar la joventut sobre la importància de l’emprenedoria.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. QUALITAT DE
L’OCUPACIÓ I MILLORA DE LES PRÀCTIQUES DE
GESTIÓ DE LA MÀ D’OBRA
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- Ajudes al xicotet comerç perquè no tanque en els
mesos estivals, especialment la segona quinzena
d’agost.
Línia estratègica: mesures de seguretat i salut
laboral
-Actuacions que es proposen:
- Accions formatives per a empreses i treballadors i treballadores en salut laboral i prevenció de
riscos laborals.
Línia estratègica: incorporació de mesures per a
combatre i reduir pràctiques de l’economia submergida
Impulsar mesures especíﬁques que desincentiven les pràctiques normalitzades d’economia
submergida en l’àmbit laboral i afavorisquen un
ecosistema social i laboral d’acord amb el marc
legislatiu.

Actuacions que es proposen:
- Més control de l’economia submergida mitjançant mesures efectives.
- Campanyes de conscienciació que informen dels
efectes negatius de l’economia submergida, tant
per a empreses com per a treballadors i treballadores, així com per a la imatge de la ciutat d’Elx.
Línia estratègica: mesures contra la sobrequaliﬁcació, la infraqualiﬁcació i la precarietat laboral
Garantir l’ús eﬁcient del recurs humà en el sistema productiu local perquè hi haja un ajust adequat entre la formació del treballador i el lloc de
treball que exerceix.
Actuacions que es proposen:
- Millorar la comunicació entre empreses i Administració quant a la transmissió de necessitats reals de les empreses, sobretot de les xicotetes.
- Crear programes i convenis amb les empreses
del territori que permeten conéixer de primera mà
les necessitats que tenen de contractació (demanda del perﬁl de treballador).
- Accions que permeten reforçar les campanyes
d’inspecció destinades a la lluita contra el frau laboral.
Línia estratègica: impuls al diàleg social

Línia estratègica: participació del treballador en
l’empresa i economia social
- Actuacions per a conscienciar les empreses de
la importància de la participació del treballador en
la presa de decisions empresarials, tot això en el
marc dels diferents fòrums i espais comuns entre
agents econòmics i socials del municipi, generant
sinergies amb les actuacions proposades per a
les altres línies estratègiques dins de l’objectiu de
millora de la qualitat de l’ocupació i de les pràctiques empresarials.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. ATENCIÓ A LES
PERSONES, INCLUSIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS
DESFAVORITS
L’ocupació s’ha de considerar un instrument clau
de desenvolupament i inclusió social, sobretot per
als col·lectius amb capacitats o condicions que els
impedisquen tindre igualtat d’oportunitat d’accés,
amb una atenció especial a la prevenció de l’exclusió.
Línia estratègica: servei d’orientació i intermediació a treballadors i demandants
Actuacions que es proposen:
- Dur a terme accions personalitzades d’orientació laboral dirigides a persones desocupades.
- Fomentar fòrums i trobades entre els agents socials i econòmics del territori, amb la ﬁnalitat de
detectar les necessitats empresarials en matèria
d’ocupació per a orientar-hi els treballadors.

- Actuacions que es proposen:
- Fomentar des de l’Ajuntament la creació de fòrums i espais comuns de trobada entre els diferents agents socials i econòmics.
- Mitjançar des de l’Ajuntament entre els diferents
agents socials i econòmics per a propiciar acords
i disminuir els punts de conﬂicte.
Línia estratègica: responsabilitat social i empresarial: «bones pràctiques» i ocupació local
- Organitzar esdeveniments i convocar fòrums per
a fomentar la responsabilitat social corporativa
entre les empreses.
- Actuacions per a conscienciar de la importància
d’implantar «bones pràctiques» empresarials en
la lluita contra l’economia submergida.

- Potenciar els serveis municipals d’intermediació
laboral.
Línia estratègica: incentius a la inserció de
col·lectius desfavorits (gent jove, majors de 45
anys, persones parades de llarga duració, persones amb diversitat funcional)
Elaborar i implementar mesures especíﬁques dirigides als col·lectius que presenten majors graus
de vulnerabilitat social i laboral en relació amb la
inserció en el mercat de treball. Grups que serien,
preferentment, la joventut, les persones majors de
45 anys, les persones parades de llarga duració i
les persones amb diversitat funcional.
Actuacions que es proposen:
- Executar les accions de la línia estratègica ante757
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rior dirigint-les especíﬁcament a col·lectius concrets més desfavorits.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. MILLORA DE LES QUALIFICACIONS LABORALS DE LA POBLACIÓ I DE
L’ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE FORMACIÓ LOCAL A LES NECESSITATS TERRITORIALS
L’adequació de l’oferta formativa a les necessitats
de la ciutat resulta fonamental des d’una perspectiva de desenvolupament territorial, en particular
per al mercat local de treball. La detecció de necessitats de formació en el territori ha de servir de
guia per a dissenyar les accions formatives presents i futures.
Línia estratègica: foment de la formació professional i impuls de la formació dual
Accions que fomenten la formació professional
com a eina formativa aplicada a les necessitats
del mercat laboral. Connectar formació i ocupació
remunerada a través de programes com la formació dual.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. CONSOLIDACIÓ DEL
MODEL PRODUCTIU MITJANÇANT L’IMPULS
DE SECTORS EXISTENTS I EL SUPORT A
NOVES ACTIVITATS, ESPECIALMENT DE
MÉS VALOR AFEGIT, EN EL CONTEXT DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
El desenvolupament econòmic és fonamental com
a motor de generació d’ocupació, i té l’objectiu clau
d’enfortir la competitivitat i apostar per les activitats que generen més valor afegit. L’aproﬁtament
de la capacitat de creació de llocs de treball en els
diferents sectors del territori ha de ser el focus
d’atenció de l’estratègia territorial d’ocupació.
Línia estratègica: estructura empresarial sòlida
i competitiva, vinculada al territori i la seua vertebració
En l’estratègia «EDUSI» d’Elx es destaca l’esforç
fet des de l’any 2000 per a diversificar l’economia
il·licitana, tradicionalment caracteritzada per una
gran dependència del sector del calçat. Per això,
cal ressaltar les actuacions implementades en els
sectors econòmics:

Actuacions que es proposen:
- Elaboració d’un programa de seguiment de la
inserció laboral d’alumnes formats en el model
dual.
- En el marc del Consell Municipal de Formació
Professional, analitzar les necessitats que té l’activitat empresarial del nostre municipi i comarca
en relació amb treballs i perﬁls professionals.
Línia estratègica: formació segons les noves necessitats en un horitzó de mitjà-llarg termini
Pretén l’acostament entre la ciutadania i la realitat empresarial i territorial per a cobrir les necessitats formatives a mitjà i llarg termini de les
empreses i del territori, tenint en compte com a
factor important la formació en emprenedoria i
autoocupació.
Actuacions que es proposen:
- Prospecció en col·laboració amb els agents econòmics i socials del territori de les necessitats a
mitjà i llarg termini en matèria d’ocupació i formació.
- Aproﬁtar els fòrums proposats en les línies estratègiques anteriors per a analitzar les necessitats futures.
758

- Comerç: aprovació i posada en marxa de l’Estratègia de desenvolupament de l’activitat comercial
detallista («EDACOM» ELX) 2019-2021.
- Turisme: promoció de la ciutat mitjançant l’organisme autònom municipal Visitelche.
- Agricultura: reconeixement per la Unió Europea
del segell de qualitat Denominació d’Origen Protegida per a la magrana mollar d’Elx el 2016.
- Sectors industrial i logístic: promoció i desenvolupament a través d’Elx Parc Empresarial i PIMESA (Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx,
SA).
Actuacions que es proposen:
- Generació de xarxes entre empreses de característiques similars dins de la mateixa activitat econòmica. L’objectiu és afavorir l’intercanvi d’experiències, millorar la qualitat del producte i detectar
noves idees de negoci i vetes de mercat.
- Donar a conéixer en els àmbits nacional i internacional els patrimonis de la humanitat (el Palmerar d’Elx, el Misteri d’Elx i el Museu de Pusol).
- Fomentar a la ciutat el turisme cultural, de congressos, gastronòmic, vacacional (de litoral o d’in-

terior i rural), a través de l’organisme autònom
municipal Visitelche.

xarxa de sanejament.

- Celebració de congressos i esdeveniments: potenciar el Centre de Congressos d’Elx i la Institució
Firal Alacantina IFA.

- Smart Mobility. Té com a objectiu millorar la mobilitat i l’accessibilitat a la ciutat. Abasta àmbits
com ara la infraestructura viària, el transport, el
trànsit, la connectivitat TIC i l’accessibilitat. S’han
dut a terme diverses actuacions.

- Agricultura: promoció de la denominació d’origen protegida magrana mollar d’Elx, així com d’altres productes agrícoles típics del territori, en el
marc d’una agricultura comercial sostenible.

- E-BUS: priorització semafòrica dels autobusos
urbans.

- Elx Parc Empresarial: promoció i ampliació, per
a augmentar la quantitat i la varietat d’empreses
que hi ha.
- Indústria del calçat i components. És un dels senyals d’identitat de la ciutat, i cal fer les adaptacions pertinents per a garantir-ne la permanència
en el segle XXI.

- Zones wiﬁ gratuïtes en places, autobusos, sales
d’estudi, biblioteques i dependències municipals.
- Elx Taxi: facilitar els desplaçaments entre les diferents partides rurals del terme municipal.
- Bicielx: servei municipal de transport públic amb
bicicleta.
- Llobi: servei de lloguer de bicicletes d’ús turístic.

- Impuls al comerç minorista en el marc de l’Estratègia de desenvolupament de l’activitat comercial detallista d’Elx («EDACOM ELX») en el període
2019-2021.
- Estratègia «ELX2030»: estratègia que promou el
desenvolupament sostenible, el creixement econòmic, el benestar social, la prosperitat urbana i la
qualitat de vida. Convertir Elx en una ciutat verda,
ecoinnovadora, creativa i digital.
Línia estratègica: plans per a la incorporació de
les noves tecnologies, digitalització i robotització del sistema productiu
En l’aplicació de les noves tecnologies cal assenyalar l’esforç de l’Ajuntament d’Elx per a implantar i desenvolupar l’administració electrònica
(e-Administració). En l’estratègia «ELX2030» s’estableix el compromís del municipi amb l’Agenda
digital per a Espanya, especialment amb l’objectiu
número tres: millorar l’administració electrònica i
els serveis públics digitals.
En l’estratègia «EDUSI» es detallen diverses iniciatives posades en marxa per a convertir Elx en
una ciutat intel·ligent (smart city).
- Smart Environment. Està centrada en la gestió
eﬁcient i sostenible dels recursos de la ciutat:
energia, aigua, medi ambient urbà, gestió de residus i estalvi energètic en l’enllumenat públic. Es
plasma en actuacions concretes com ara la telegestió de zones verdes i de l’aigua, la substitució
progressiva de lluminàries i el monitoratge de la

- Smart Governance. Està encaminada cap a un
govern municipal obert i transparent, amb l’ajuda
de la tecnologia per a aconseguir qualitat i eﬁciència en els seus serveis i activitats. Engloba àmbits
com ara la planiﬁcació estratègica, la informació
geogràﬁca de la ciutat, l’administració digital, la
transparència i la participació ciutadana. S’han
dut a terme diverses actuacions.
- Creació d’un pla de modernització de les infraestructures informàtiques municipals.
- Plataformes de comunicació amb la ciutadania a
través de xarxes socials.
- Creació d’un portal de transparència.
- GISELX: implantació i desenvolupament un sistema d’informació geogràﬁca en què geoposicionar tota la informació municipal, així com plans
estratègics.
- Administració electrònica: desenvolupament
d’un portal d’administració electrònica amb l’objectiu de complir la legislació vigent.
- Smart Economy. Enfocada cap a un desenvolupament econòmic i competitiu de la ciutat basat
en la innovació. Enquadra els àmbits de turisme,
consum, comerç i negocis, empresa digital, ecosistema d’innovació, ocupació i emprenedoria.
- Portal turístic: creació d’un portal en què poder
valorar tota la informació turística del municipi.
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- Pla de dinamització del comerç local, a través de
campanyes en xarxes socials i pàgines web.
- Plans de modernització TIC de la indústria del
calçat.
- Formació en oﬁcis emergents.
- Smart People. Està orientat a potenciar el capital
social i humà de la ciutat. S’emmarca en els àmbits de col·laboració ciutadana i inclusió digital, i
s’han posat en marxa els pressupostos participatius com a mecanisme perquè la ciutadania col·labore en les decisions de despesa del pressupost
municipal.
- Smart Living. Té com a objectiu incrementar la
qualitat de vida de les persones que habiten a la
ciutat. Engloba els àmbits: salut, educació, cultura
i oci, assumptes socials, seguretat i emergències,
urbanisme i habitatge i infraestructura pública i
equipament urbà. S’han creat diverses aplicacions en els entorns del transport i la cultura per a
facilitar la interacció del ciutadà o el turista amb
els serveis municipals.
Totes són iniciatives doblement importants. D’una
banda, contribueixen a millorar la qualitat de vida
de la ciutadania. A més, constitueixen noves oportunitats d’ocupació en professions que tindran
cada vegada més demanda en el segle XXI.
En la present línia estratègica, té rellevància especial la disminució de la bretxa digital, entesa com
la desigualtat entre les persones que poden tindre accés o coneixement en relació amb les noves
tecnologies i les que no. La bretxa digital és una
barrera tant per a la integració social com per a
trobar ocupació.
Actuacions que es proposen:
- Programes de formació i iniciatives per a millorar la professionalització del sector comercial.
- Programes de formació per a reduir la bretxa digital.
- Col·laborar amb les entitats educatives de la ciutat fomentant les diverses titulacions que ofereixen en enginyeries i noves tecnologies.
- La Universitat Miguel Hernández d’Elx imparteix, entre d’altres, els graus següents: Enginyeria
Agroalimentària i Agroambiental, Tecnologies de
la Comunicació, Electrònica i Automatització In760

dustrial, Informàtica i Noves Tecnologies.
- Els instituts de formació professional ofereixen,
entre d’altres, cicles formatius referits a les matèries següents: sistemes de telecomunicació i
informàtics, desenvolupament d’aplicacions web,
fabricació mecànica, electricitat i electrònica, instal·lacions de telecomunicacions, instal·lacions
elèctriques i automàtiques, sistemes de telecomunicacions i informàtics, mecatrònica industrial, etc.
OBJECTIU 6. PRINCIPI DE TRANSVERSALITAT DE
GÈNERE, IGUALTAT DE CONDICIONS ENTRE HOMES I DONES
La bretxa de gènere que hi ha en les diferents àrees del mercat laboral comporta el tractament del
fet d’una manera transversal. Així, serà necessari
actuar tant en els problemes d’accés a l’ocupació
com en les desigualtats que hi ha en les condicions laborals.
Línia estratègica: fomentar la igualtat entre homes i dones
Actuacions unidireccionals que vagen a favor de
reduir l’àmplia desigualtat que hi ha entre homes
i dones, tant en el sector laboral com en l’àmbit
privat i formatiu.
Actuacions que es proposen:
- Oferir formació a empreses i treballadors i treballadores en matèria d’igualtat.
- Aproﬁtar els fòrums de trobada entre els agents
econòmics i socials per a detectar les necessitats
en matèria d’igualtat.
Línia estratègica: mesures de conciliació familiar
Mesures que afavorisquen la conciliació personal,
familiar i laboral dels treballadors i les treballadores, de manera que l’activitat laboral no supose
un obstacle en el desenvolupament equitatiu d’homes i dones en el mercat de treball.
Actuacions que es proposen:
- Plans per a fomentar la bona entesa entre empresari i treballador a través d’acords en contra
de la precarització laboral i la conciliació.
- Sensibilització i difusió de les potencialitats de
promoure una cultura de treball favorable a la

conciliació de la vida laboral i familiar.
- Reforçar els instruments de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar a través d’un suport
directe a les empreses.
Línia estratègica: millora de l’ocupació de les
dones i de l’accés
Fomentar i afavorir les condicions d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, eliminant patrons de comportament discriminatori en l’accés
al mercat laboral o en l’acompliment de les seues
activitats professionals.

les xarxes contribueixen a fomentar la cooperació
i coordinació entre els agents econòmics i socials
del municipi. S’han d’impulsar acords amb ﬁns
que responguen a interessos comuns.
Línia estratègica: foment de la cooperació amb
agents públics i privats en temes de formació,
ocupació i emprenedoria
Actuacions que es proposen:
- Col·laboració amb els agents socials i econòmics
en fòrums i punts de trobada. Una col·laboració
que serveix d’instrument per a aconseguir els objectius estratègics esmentats anteriors.

Actuacions que es proposen:
- Implementar mesures especíﬁques que afavorisquen la contractació de dones i el manteniment
en l’ocupació
OBJECTIU 7. MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS
Una millora que incideix en la competitivitat i articulació dels territoris, en la qualitat de vida de
les persones, així com en l’atractiu territorial per a
persones i empreses. És fonamental comptar amb
una connectivitat externa i interna adequades.
Línia estratègica: millora de la dotació de serveis públics i equipaments
Establir les inversions en infraestructures, sòl industrial i sòl logístic.
Actuacions que es proposen:
- Potenciar Elx Parc Empresarial com a sòl industrial i logístic de qualitat.
- Dur a terme des de l’Ajuntament, en el marc de
les seues competències, millores en els equipaments i en els serveis públics.
- Col·laborar en les matèries dites amb les administracions autonòmica i estatal en les competències que no siguen pròpies del municipi, especialment l’arribada del tren d’alta velocitat (AVE) i la
potenciació de l’aeroport d’Alacant-Elx.
OBJECTIU 8. ESTRUCTURA TERRITORIAL I XARXES INTERNES
L’existència de xarxes en un territori és fonamental per a generar i difondre la innovació. A més,

Línia estratègica: redacció de plans de desenvolupament local i comarcal
S’han d’esmentar els plans vigents:
- Estratègia de desenvolupament de l’activitat comercial detallista d’Elx («EDACOM ELX») període
2019-2021.
- Estratègia «ELX2030».
- Estratègies territorials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en els diferents vessants: territorial, ambiental, econòmic i social.
- Pla integral de formació i ocupació per a joves
2016-2020 de la Generalitat Valenciana.
Actuacions que es proposen:
- Desenvolupar en tot el seu potencial els plans
vigents esmentats.
- Elaborar plans nous una vegada hagen ﬁnalitzat
els actuals.
Línia estratègica: afavorir l’associacionisme a
escala territorial dels diferents actors
Fomentar la cohesió dels actors socials i econòmics en matèria d’economia i ocupació a través de
l’associacionisme per a la seua participació activa
en els acords territorials.
Indicar l’existència d’un registre municipal d’entitats
ciutadanes en el qual s’inscriguen les que tenen domicili o seu social al municipi d’Elx. És requisit previ que estiguen inscrites en el Registre Autonòmic
d’Associacions, o en altres registres públics que els
corresponga d’acord amb la seua naturalesa.
761

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A ELX

Actuacions que es proposen:
- Potenciar els pressupostos participatius, que es
van posar en marxa des de l’Ajuntament d’Elx com
a eina al servei de la ciutadania per a participar
en el procés de decidir la destinació dels recursos
públics.
- Afavorir l’associacionisme com a punt de trobada i canalització de les inquietuds dels agents socials i econòmics d’Elx.
- Promoure la signatura d’acords i convenis entre
les diferents associacions amb les entitats i els
agents econòmics i socials del territori il·licità.
Línia estratègica: creació de xarxes territorials
per a la implementació de plans d’ocupació
Crear i assentar xarxes de col·laboració tècnica
entre els diferents agents econòmics i socials,
tant públics com privats, per a deﬁnir un full de
ruta comú en matèria d’ocupació i formació.
Actuacions que es proposen:
- Foment de la col·laboració i l’intercanvi d’informació entre els diferents agents econòmics i socials, tant públics com privats.
- Disseny de plans integrals d’ocupació en funció
de diferents àmbits territorials.
OBJECTIU 9. XARXES TERRITORIALS EXTERNES.
COL·LABORACIONS
Atés el caràcter global que caracteritza l’entorn
econòmic, el mercat laboral ha de promoure la
participació dels actors del territori en xarxes tant
regionals i estatals com d’àmbit internacional.
Línia estratègica: conjunt integrat d’iniciatives
de col·laboració, comunicació i cooperació
Establir mesures que incentiven i afavorisquen
els processos col·laboratius, la comunicació i la
cooperació entre els diferents agents socials i
econòmics que interactuen a la ciutat d’Elx.
Actuacions que es proposen:
- Desenvolupar accions que promocionen la creació i el foment de xarxes de cooperació pública i
privada entre els municipis limítrofs amb Elx.
- Fomentar la cooperació i l’intercanvi d’informa762

ció amb entitats d’àmbit provincial, autonòmic i
estatal.
- Implantar consells de participació i crear una
mesa de coordinació i gestió de propostes dels
ciutadans.
OBJECTIU 10. TRANSVERSALITAT DE LA
INNOVACIÓ
La innovació sostinguda en el temps és un factor
clau en el desenvolupament d’un territori i en la
millora de la competitivitat empresarial. A més,
cal tindre en compte el potencial de la innovació
per a millorar la vida dels ciutadans.
Línia estratègica: millora de la transferència de
coneixement entre els centres d’investigació,
les universitats i les empreses
Fomentar la transferència de resultats de R+D+I
des de les universitats a les empreses i a la societat.
La Universitat Miguel Hernández d’Elx compta
amb el Servei de Gestió de la Investigació (SGIOTRI), la missió del qual és impulsar i potenciar
l’activitat investigadora així com afavorir la promoció i transferència dels coneixements i resultats generats a la societat.
Actuacions que es proposen:
- Potenciar els canals de transferència d’informació i innovació que hi ha, creant nous canals de
comunicació.
- Aprofundiment en la política de difusió social de
la ciència i tecnologia.
- Programa d’acostament entre empreses, universitats i la societat il·licitana.
- Reducció de l’asimetria que hi ha entre el món
empresarial i l’universitari.
4.3 INDICADORS D’AVALUACIÓ
És fonamental establir un sistema d’indicadors
per a determinar el grau de compliment dels objectius estratègics, així com les possibles desviacions observades al llarg del temps.
De manera genèrica, cal distingir dos tipus d’indicadors:

- De context o estructurals: demogràfics, econòmics, laborals i educacionals.
- D’activitat i impacte: mesuren els resultats aconseguits en cadascun dels deu objectius estratègics.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. OCUPABILITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS I INSERCIÓ LABORAL
- Nombre d’iniciatives d’economia social i ocupacions generades.
- Nombre de nous projectes empresarials i ocupacions generades.
- Nombre de persones parades de llarga duració
participants en programes d’inserció laboral i percentatge que s’incorpora al mercat laboral.
- Nombre de persones desocupades contractades a través de programes d’incentius a la contractació.
- Percentatge de joves que aconsegueixen contracte laboral en finalitzar els estudis respecte del
total.

- Nombre de participants en centres especials
d’ocupació i percentatge d’inserció de persones
amb diversitat funcional o risc d’exclusió.
- Nombre de persones ateses pels serveis socials
municipals i entitats de suport a col·lectius desfavorits.
- Ajudes a la contractació d’ocupació domèstica.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. MILLORA DE LES
QUALIFICACIONS LABORALS DE LA POBLACIÓ
I DE L’ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE FORMACIÓ
LOCAL A LES NECESSITATS TERRITORIALS
- Nombre de persones desocupades que participen en accions de formació, així com nombre de
persones contractades.
- Nombre de persones treballadores participants
en accions de formació.
- Nombre d’alumnes de formació professional o
educació universitària participants en programes
de pràctiques.
- Nombre d’alumnes de formació professional
dual.

- Nombre d’ajudes per a la creació d’ocupació.
- Activitats destinades al foment de l’ocupació.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I MILLORA DE LES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE LA MÀ D’OBRA
- Nombre de contractes temporals, indefinits i de
formació.
- Nombre d’empreses beneficiàries d’ajudes a la
conciliació.
- Nombre d’empreses ajudades en la implantació
de programes de responsabilitat social empresarial i nombre d’ocupacions creades.

- Nombre de persones en accions de formació
amb compromís de contractació i nombre de persones contractades.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. CONSOLIDACIÓ DEL
MODEL PRODUCTIU MITJANÇANT L’IMPULS
DE SECTORS EXISTENTS I EL SUPORT A
NOVES ACTIVITATS, ESPECIALMENT DE
MÉS VALOR AFEGIT, EN EL CONTEXT DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
- Nombre d’empreses ajudades financerament i
nombre d’ocupacions creades i mantingudes.
- Nombre d’empreses creades o ajudades en zones desfavorides i nombre d’ocupacions creades
o mantingudes.

- Nombre de treballadors en convenis col·lectius.
- Nombre de delegats de prevenció formats.

- Nombre d’empreses ajudades mitjançant atenció o assessorament i nombre d’ocupacions creades o mantingudes.

- Nombre de denúncies rebudes.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. ATENCIÓ A LES PERSONES I INCLUSIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS DESFAVORITS

- Nombre d’empreses ajudades durant la transmissió o el relleu generacional i nombre d’ocupacions creades i mantingudes.
- Nombre d’empreses creades per diversificació
763

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A ELX

d’empreses existents.
- Nombre d’empreses participants en programes
de gestió avançada i accions formatives de gestió
empresarial.

- Evolució de les exportacions segons empreses i
territoris.

- Nombre d’empreses amb necessitats formatives.

OBJECTIU 10. TRANSVERSALITAT DE LA INNOVACIÓ

OBJECTIU 6. PRINCIPI DE TRANSVERSALITAT DE
GÈNERE, IGUALTAT DE CONDICIONS ENTRE HOMES I DONES

- Nombre d’establiments comercials que han fet
actuacions de modernització i evolució de l’ocupació.

- Nombre de dones contractades i total de contractes a través de plans locals d’ocupació.

- Nombre d’empreses que utilitzen eines de venda
en línia.

- Nombre de dones contractades i total de contractes a través de programes d’incentius a la
contractació i emprenedoria.

4.4 ACTUACIONS VINCULADES A LA MALALTIA
COVID-19

- Nombre d’empreses liderades per dones a través de programes de suport a l’emprenedoria.
- Nombre de mesures per a fomentar la formació,
orientació i inserció.
- Nombre d’ajudes concedides a la conciliació i
nombre de dones contractades.
OBJECTIU 7. MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS

Les actuacions que cal implementar en relació
amb la malaltia COVID-19 tenen caràcter transversal des d’un doble punt de vista. D’una banda,
afecten tant els diferents objectius estratègics
com les línies d’actuació previstes en cadascun.
A més, la transversalitat es refereix al fet que la
malaltia no distingeix fronteres administratives o
territorials, per la qual cosa és necessari que les
diferents administracions públiques actuen de
manera conjunta.

- Foment d’equipaments territorials com ara
parcs científics, polígons industrials, centres logístics, etc.

Les actuacions estratègiques, per definició, tenen
un horitzó temporal de mitjà i llarg termini. En el
cas de les actuacions relacionades amb la malaltia COVID-19, no s’utilitza la qualificació d’estratègiques atés el caràcter urgent, encara que és evident que les actuacions hauran de mantindre’s en
el temps mentre dure la situació d’alerta sanitària.
A més, algunes actuacions han de passar a considerar-se com a protocols d’actuació habituals per
al futur, ja que ningú pot descartar l’existència de
futures pandèmies.

OBJECTIU 8. ESTRUCTURA TERRITORIAL I XARXES INTERNES

Les actuacions que cal desenvolupar són les que
s’indiquen a continuació.

- Nombre d’accions per a adaptar les polítiques
d’ocupació a les necessitats territorials.

- Suport econòmic a empreses i treballadors mitjançant ajudes directes i mesures d’adaptació impositiva com ara adequació de terminis o bonificacions.

- Evolució de l’oferta de sòl segons els usos urbanístics previstos.
- Evolució de les inversions fetes en infraestructures, equipaments i serveis públics.

- Nombre de persones contractades a través de
plans locals i comarcals d’ocupació.
OBJECTIU 9. XARXES TERRITORIALS EXTERNES.
COL·LABORACIONS
- Nombre de persones en programes universitaris
de mobilitat internacional.
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- Nombre de persones en programes d’experiències a l’estranger.

- Difusió d’informació a la ciutadania, als mitjans
de comunicació i als agents econòmics i socials
sobre mesures sanitàries, evolució de la pandèmia i decisions que s’adopten sobre l’assumpte.
- Garantir l’existència de material sanitari. Actu-

ació que cal fer-la en col·laboració amb les diferents administracions públiques.
- Garantir el manteniment de les xarxes de proveïment, tant de béns de primera necessitat per a la
ciutadania com de matèries primeres i recanvis
per a les empreses.
- Preservar els serveis administratius crítics per a
la ciutat: sanitat, policia, oficines administratives i
judicials.
- Actuació conjunta a través de les xarxes de collaboració existents amb els agents econòmics i
socials per a implementar solucions de manera
més eficaç i eficient.
- Seguiment de les conseqüències per a l’ocupació com a conseqüència de la pandèmia.
- Anticipació davant de possibles rebrots. Per això
és necessari disposar d’informació actualitzada
de les dades relatives a l’evolució de la pandèmia
en el terme municipal.
- Mesures de col·laboració amb les poblacions limítrofes per a evitar contagis.
- L’aeroport internacional d’Alacant-Elx està al terme municipal d’Elx. Per això cal adoptar mesures
de control sanitari en relació amb l’arribada i eixida de passatgers per a evitar contagis futurs.
- Impulsar les tecnologies R+D+I com a solució
per a mitigar les conseqüències de la pandèmia.

Des de l’Ajuntament d’Elx, a través de les xarxes
socials, es fan comunicacions dirigides a la ciutadania en general i a sectors productius i econòmics concrets, amb la finalitat d’informar de totes
les novetats referents a les mesures sanitàries
que cal adoptar, l’evolució de la malaltia COVID-19
i les adaptacions necessàries a la nova normalitat.
L’Ajuntament d’Elx va posar en marxa l’administració electrònica al mes de març. Sistema que
permet relacionar-se amb l’Administració municipal amb totes les garanties jurídiques i administratives sense necessitat de personar-se presencialment.
S’ha creat un nou programa d’ajudes denominat
«Elx-Tabliments», dirigit a persones autònomes
i empreses que no superen els deu empleats de
mitjana per centre de treball. Les despeses subvencionables amb un límit de 1.000 euros es refereixen al lloguer mensual del local de negoci durant els mesos de març a juny del 2020, així com
a les despeses d’interessos de préstecs per l’adquisició del local de negoci referits als mateixos
mesos.
La pandèmia ha tingut i continuarà tenint efectes
negatius molt importants tant per a la ciutadania
com per a l’economia de la ciutat. Una situació
que provoca que calga accelerar actuacions que ja
eren fonamentals abans, com ara l’aprofitament
de les possibilitats que ofereix Internet, fomentar
l’emprenedoria, incrementar la contractació electrònica i les solucions vinculades a les smart cities.
4.5 CALENDARI D’ACTUACIONS

- Establir i difondre protocols adequats per a garantir l’adaptació correcta del model socioeconòmic a la nova normalitat.
- Fomentar la col·laboració ciutadana en el compliment de les mesures higièniques i sanitàries
recomanades.
Quant a les actuacions específiques cal ressaltar
que des de la Regidoria de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament es va posar en marxa el programa
«Reactiva’t Elx», destinat a compensar la reducció d’ingressos produïda com a conseqüència de
la pandèmia provocada per la COVID-19 i de les
mesures adoptades per a controlar-la, facilitant
liquiditat a les persones autònomes i microempreses del municipi d’Elx, per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials, el
manteniment de l’activitat i, com a conseqüència,
l’ocupació.

Una vegada definides les línies i les actuacions
estratègiques, cal definir-ne l’horitzó temporal. El
calendari d’actuacions s’elabora agrupant-les en
funció d’aquestes tipologies.
- Activitat estructural de l’Ajuntament d’Elx en matèria de promoció econòmica i ocupació.
- Estratègia de desenvolupament urbà sostenible
integrat d’Elx «EDUSI» (2017-2023).
- Estratègia de desenvolupament de l’activitat comercial detallista d’Elx («EDACOM ELX») període
2019-2021.
- Estratègia «ELX2030».
- Actuacions estratègiques relacionades amb la
malaltia COVID-19.
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És important destacar que les estratègies «EDUSI», «EDACOM ELX» i «ELX2030» es relacionen
i es complementen entre si, i s’aconsegueix així
més eficiència en l’ús dels recursos i en la consecució dels seus objectius.
Activitat estructural de l’Ajuntament d’Elx en
matèria de promoció econòmica i ocupació
En el marc de l’activitat estructural que du a terme cada any l’Ajuntament d’Elx en matèria de promoció econòmica i ocupació, en l’exercici 2020 es
desenvolupen, entre d’altres, les actuacions que hi
ha tot seguit.

cada any, cal tindre en compte les següents:
- Programa «EMPACE», cofinançat entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Elx: s’han contractat quatre tècnics fins al 30 de setembre del
2020.
- Orientació laboral: dos tècnics.
- Promoció de l’emprenedoria: dos tècnics.
- Programa EMSA cofinançat entre la Generalitat
Valenciana i l’Ajuntament d’Elx: s’han contractat
quatre tècnics en qualitat d’agent d’ocupació i
desenvolupament local AODL.

- Agència Municipal de Col·locació:
- Informar, assessorar i orientar les persones
desocupades per a la seua inserció laboral.
- Posar en contacte les persones que estan en
cerca activa d’ocupació amb les empreses que
demanden treballadors per a cobrir les necessitats de personal.
- Seleccionar perfils adequats per a cada oferta
gestionada, proporcionant a les empreses els
candidats idonis per al lloc oferit.
- Ajudes «Elx Ocupa» 2020.
- Centre Municipal de Formació:
- Taller d’Ocupació Elx XIII.
- Escola d’Ocupació Et Formem Elx II.
- Programa formatiu de qualificació bàsica.
- Curs de gestió i manteniment d’arbres i palmeres ornamentals.
- Subvencions «Elx Emprén» 2020.
- Premi a la iniciativa emprenedora del mes.

- Escola Municipal d’Hostaleria (CdT Elx): un
AODL. Organització i gestió del centre i dels
cursos que s’hi imparteixen.
- Ocupació i formació: un AODL. Implantació
d’un sistema de gestió de la qualitat referit al
Centre Municipal de Formació. Elaboració en
col·laboració amb la Universitat d’Alacant de
l’Estratègia territorial d’ocupació per a la província d’Alacant. Suport a la gestió dels diferents programes de formació i ocupació que
pertanyen a l’esmentada activitat estructural.
- Promoció econòmica: un AODL. Foment de
l’emprenedoria i formació i suport a empreses
i treballadors autònoms, assessorament per a
elaborar plans d’empresa i tràmits amb les diferents administracions públiques.
- Organisme Autònom Municipal Visitelche: un
AODL. Organisme que té com a funció la promoció turística de la ciutat d’Elx. La persona
contractada com a AODL fa funcions de difusió
en les xarxes socials del municipi i de les activitats que s’hi duen a terme, tant en matèria
turística com de promoció econòmica, ocupació i formació.
Estratègia de desenvolupament urbà sostenible
integrat d’Elx «EDUSI» (2017-2023)

- Pla de foment de la cultura emprenedora.
- Business Market. Idees per a invertir.
- Invest in Cities Elx.
- Escola Municipal d’Hostaleria. Cursos per a persones parades i per al públic en general.
A més, a part de les activitats dites recurrents
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Les estratègies «EDUSI» de l’Ajuntament d’Elx
s’implementen en un horitzó temporal que es va
iniciar el dia 1 d’abril del 2017 i acabarà el dia 31
de desembre del 2023.
Estratègies que es basen en el Programa operatiu
de creixement sostenible (POCS) de la Unió Europea, el qual està previst per al període 2014-2020.
Cal assenyalar que les estratègies desenvolupa-

des en el marc del programa poden estendre’s diversos anys cap avant; en el cas de l’Ajuntament
d’Elx, ﬁns al 31 del desembre de 2023.

rutes, horaris i freqüències de pas, tenint en
compte les diferents necessitats de dones i
homes.

Les estratègies «EDUSI» d’Elx estableixen les línies estratègiques següents.

- Ampliació del Servei Municipal de Transport
Públic (Bicielx) i millora del carril bici.

- Accessibilitat i millora de l’administració electrònica a l’Ajuntament.

- Ampliació del servei de bus urbà.

- Se n’ha completat la implantació al març d’enguany, 2020.
- Desenvolupament de la Plataforma Elx Smart
City:
- Promoure les TIC en les estratègies de desenvolupament urbà integrat.
- Identiﬁcació dels serveis més crítics que cal
protegir en cas d’emergència, així com de les
mesures necessàries per a previndre una interrupció en els serveis municipals orientats
al ciutadà.
- Establiment d’eines de gestió per al tractament i l’anàlisi de la informació obtinguda de
la plataforma de connectivitat Wireless i Bluetooth.
- Increment de les cobertures wiﬁ actuals mitjançant nous punts d’accés especialitzats en
ambients d’alta densitat d’usuaris. Increment
de les cobertures wiﬁ en espais culturals.
- Elaboració d’una aplicació per als espais culturals.
- Desplegament de les infraestructures de comunicacions necessàries per a suportar els
serveis wiﬁ i Bluetooth. Desplegament de la
infraestructura necessària per a assumir els
serveis d’administració electrònica. Servei de
Data Center.
- Foment de la mobilitat urbana sostenible:
- Transport urbà net, transport col·lectiu, connexió entre el nucli urbà d’Elx i les pedanies,
mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.
- Intervencions previstes en el Pla de mobilitat
urbana sostenible del municipi d’Elx.
- Projectes de transport públic que optimitzen

- Creació d’itineraris per als vianants accessibles des de barris vulnerables per a facilitar
l’accés de la ciutadania als jardins que donen
als vessants del riu Vinalopó. Conversió en
zona de vianants d’espais públics. Creació de
recorreguts de preferència per als vianants,
itineraris escolars assegurances, etc.
- Adaptació de vies existents per a la incorporació de carrils BUS i carrils BUS-VAO reversibles en funció del trànsit.
- Construcció d’elements de mobilitat vertical
que afavorisquen els desplaçaments per a vianants, amb bicicleta i al transport públic, per a
donar resposta als problemes d’accessibilitat.
- Pla municipal d’eﬁciència energètica:
- Millora de l’eﬁciència energètica i augment de
l’ús d’energia renovable en àrees urbanes.
- Posada en marxa d’un pla de millora energètica de l’enllumenat exterior municipal, mitjançant la instal·lació de sistemes de regulació
del ﬂux lluminós.
- Rehabilitació integral energètica d’ediﬁcis, incloent-hi els ediﬁcis públics, amb actuacions
sobre l’envolupant tèrmica, les instal·lacions
de calefacció, la climatització, l’aigua calenta
sanitària i la il·luminació, entre d’altres.
- Projectes de demostració d’ediﬁcis de consum
nul o quasi nul.
- Actuacions en infraestructures, ediﬁcis i serveis
públics en l’àmbit de l’energia solar tèrmica.
- Ús de la biomassa, biogàs i altres energies renovables deﬁnides en l’article 2 de la Directiva
2009/28/CE, per a usos tèrmics o per a generació elèctrica en autoconsum en les infraestructures i serveis públics.
- Promoció i millora del patrimoni cultural i natural:
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- Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i natural de
les àrees urbanes, en particular les d’interés
turístic.
- Rehabilitació d’elements patrimonials en horts
de palmeres municipals. Especialment en els
horts històrics pertanyents al Patrimoni de la
Humanitat del Palmerar d’Elx.
- Millores en la xarxa i sistemes de reg i, en general, del manteniment dels horts de palmeres municipals.

- Promoció d’equipaments socials en el barri de
Carrús sobre sòls urbans públics.
- Rehabilitació integrada de sòls urbans de titularitat pública per a la reconversió en zones
verdes d’ús col·lectiu.
- Recuperació d’espais públics urbans i millora
de l’entorn i medi ambient urbà en operacions
integrades.
- Rehabilitació i valoració de zones verdes i del
patrimoni natural i turístic d’Elx.

- Obrir a la fruïció pública els horts de palmeres
mitjançant la implantació d’usos compatibles
com el d’horts urbans ecològics. Es pretén fomentar la cohesió social, la relació intergeneracional, l’educació ambiental, la recuperació
paisatgística i l’increment de l’interés turístic.

- Recuperació de sòls per a zones verdes d’ús
públic en espais residencials inacabats com a
conseqüència de la crisi de la construcció.

- Millores en gestió de l’aigua en zones verdes
amb sistemes de reg localitzat, telecomandament i reg intel·ligent. Incorporació de l’ús d’aigües regenerades.

- Regeneració física i social d’habitatges i equipaments públics en barris vulnerables:

- Naturalització de zones verdes amb augment
de presència de plantes autòctones.
- Programes de rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i cultural. Desenvolupament i promoció turística dels actius culturals
locals.
- Creació d’horts urbans d’ús col·lectiu i programa d’ajudes del xec verd.
- Pla integral de turisme inclusiu i Pla integral
de senyalització turística.
- Valoració del llit del riu Vinalopó.
- Rehabilitació i recuperació de sòls urbans i espais públics en barris vulnerables:
- Revitalització de la ciutat, millora de l’entorn
urbà i del medi ambient.
- Recuperació d’horts històrics abandonats o
desapareguts.
- Millora de la comunicació urbanística dels palmerars d’Elx amb la resta de la trama urbana,
donant-li una continuïtat visual i un ús col·lectiu

- Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Verda i
Sostenible.

- Pla municipal d’ajudes per a la rehabilitació
ediﬁcatòria en barris i col·lectius amb vulnerabilitat socioeconòmica. Ajudes per al manteniment de condicions de seguretat, salubritat i
adorn públic d’ediﬁcis i demolicions.
- Creació d’un ediﬁci intergeneracional destinat
a solucions residencials, en règim d’arrendament, sobre una parcel·la pública municipal en
un barri d’alta vulnerabilitat.
- Creació d’un centre social i cultural en un barri
d’alta vulnerabilitat, orientat a grups desfavorits, majors, minories ètniques, dones, etc., tenint en compte la perspectiva de gènere.
- Fer costat als col·lectius desfavorits perquè
puguen tindre un habitatge digne i adequat.
- Creació d’una oﬁcina d’informació i orientació
a persones amb discapacitat.
- Programa per a la creació d’ocupació i inserció
laboral de persones en situació de risc de pobresa i/o exclusió social.
- Creació d’un centre de dia per a majors i persones dependents, que facilite la conciliació de
la vida laboral, familiar i personal de dones i
homes.
- Creació d’una biblioteca i un centre d’inserció
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laboral per a persones amb problemes d’addiccions i altres col·lectius vulnerables.
- Creació d’un centre de formació professional,
viver d’empreses i d’orientació a emprenedors
i emprenedores.
- Dinamització comunitària i integració social de
col·lectius desfavorits:
- Pla de dinamització comunitària: participació i
ajuda mútua individual i col·lectiva.
- Pla municipal de convivència i diàleg intercultural, «Horitzó 2020».
- Cursos de formació i jornades de sensibilització.
- Ajudes de suport als comerços i a la creació de
noves iniciatives empresarials.
- Iniciatives socials com ara banc del temps.
- Altres plans i actuacions de dinamització econòmica, social, comercial, etc.

gran rellevància econòmica, social i territorial. A
més, afavoreix la diversiﬁcació de l’activitat econòmica, crea una gran quantitat d’ocupació, impulsa noves oportunitats de negoci i dona suport
a altres sectors estratègics com ara el turisme i el
sector terciari en general.
En el marc de l’estratègia «EDACOM ELX» s’estableix un conjunt d’objectius que cal aconseguir
i actuacions que cal desenvolupar en el període
2019-2021. De manera esquemàtica es relacionen
a continuació:
- Millorar la capacitat de gestió empresarial dels
responsables dels negocis aplicant estratègies
d’actuació d’èxit.
- Difusió entre el sector empresarial de les novetats en tecnologies aplicades i sistemes
d’organització i gestió més productius i rendibles. Especialment, quan siguen aplicables al
comerç, els serveis, la restauració, l’oci i l’entreteniment.

- Revitalització d’espais públics en barris vulnerables.

- Elaboració d’un pla d’implantació de la cultura de la qualitat i excel·lència del servei en la
gestió empresarial com a elements essencials
per a la transformació i modernització de l’activitat comercial minorista.

- Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà en els barris més desfavorits.

- Impulsar la cultura emprenedora en l’àmbit de
l’activitat comercial minorista.

- Creació d’infraestructures i equipaments per a
fer activitats esportives en barris vulnerables.

- Redacció d’un pla de suport a la cultura emprenedora entorn de l’activitat comercial detallista d’Elx per a afavorir la creació d’empreses i ocupació de qualitat en el sector.

- Creació de jocs biosaludables i parcs de salut
per a adults i persones amb discapacitat.
- Adaptació de les superfícies i els accessos
d’ediﬁcis i dels espais, infraestructures i dotacions públiques situades en barris vulnerables.
- Habilitació d’espais abandonats a col·lectius
que impulsen iniciatives comunitàries i serveis socials.

- Foment de les noves oportunitats de negoci en
l’àmbit del comerç, els serveis, la restauració,
l’oci i l’entreteniment.
- Impuls a les noves activitats orientades cap
a una economia sostenible i circular, especialment en l’àmbit del comerç, els serveis, la
restauració, l’oci i l’entreteniment.

- Adequació d’espais en desús per a desenvolupar activitats culturals, de disseny i creatives.

- Afavorir la creació d’ocupació de qualitat i la inserció laboral de les persones desfavorides i més
vulnerables.

Estratègia de desenvolupament de l’activitat comercial detallista d’Elx («EDACOM ELX») període 2019-2021

- Difusió de les ajudes i les diferents modalitats
de contractació laboral entre el sector empresarial.

El comerç minorista en el municipi il·licità té una

- Potenciació en l’àmbit empresarial de condi769
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cions que afavorisquen la conciliació laboral i
personal.

midores i usuàries d’Elx (OMIC ELX), dotant-la
amb més mitjans i recursos.

- Promoció de les polítiques i actuacions en matèria de responsabilitat social empresarial per
a aconseguir millorar les condicions de treball
i l’entorn laboral.

- Organització d’activitats educatives en matèria de consum, fomentant la incorporació de
valors mediambientals, socials i ètics als hàbits de compra, ús i fruïció de béns i serveis.

- Potenciar la formació empresarial i laboral per a
dotar de les capacitats i competències professionals requerides.

- Organització de campanyes informatives per
a donar a conéixer els drets de les persones
consumidores.

- Redacció d’un informe sobre necessitats formatives en l’àmbit de l’activitat comercial detallista a Elx.

- Incorporar a l’activitat comercial noves tecnologies aplicables i sistemes d’organització més productius i rendibles:

- Realització d’un pla de formació integral per
a l’activitat comercial detallista d’Elx, que incloga tota mena d’activitats educatives sobre
les millors tècniques de gestió empresarial i la
millora de les capacitats professionals en tots
els àmbits de l’empresa.

- Organització de jornades professionals per a
informar sobre l’evolució i els canvis tecnològics en l’activitat comercial minorista.

- Redacció d’un pla de millora de les relacions
entre el sistema educatiu i els sectors econòmics vinculats a l’activitat comercial minorista
local.
- Formalització de convenis de col·laboració entre empresaris i centres de formació professional per a difondre els estudis relacionats
amb l’activitat comercial minorista, afavorint
la contractació d’alumnes en pràctiques dels
cicles formatius implicats.
- Fomentar la cooperació empresarial i l’associacionisme comercial:
- Foment de l’associacionisme empresarial i de
sistemes d’organització i gestió més productius i rendibles.
- Potenciació del Consell de Desenvolupament
Comercial d’Elx com a òrgan sectorial de participació ciutadana i assessorament en matèria
de comerç local, afavorint la incorporació de
representants de tots els barris i les pedanies,
així com de tots els sectors empresarials relacionats amb l’activitat comercial minorista.
- Donar suport a les organitzacions que defensen
els interessos de les persones consumidores i
usuàries.
- Potenciació dels serveis i activitats de l’Oﬁcina
Municipal d’Informació a les persones consu770

- Promoció entre el sector empresarial de les
novetats en tecnologies aplicades a serveis innovadors (sistemes de pagament, màrqueting
en línia, subministrament a domicili, gestió de
la informació sobre hàbits, queixes, devolucions, postvenda, etc.).
- Disseny d’un programa d’activitats de formació sobre noves tecnologies, amb la ﬁnalitat
que s’adapten els negocis relacionats amb
l’activitat comercial als nous serveis.
- Fomentar el desenvolupament del comerç electrònic en el comerç minorista.
- Foment de la presència en Internet com un
instrument eﬁcaç per als processos de comercialització i distribució.
- Promoció de la deﬁnició i implementació d’estratègies especíﬁques de venda en línia per
part dels sectors econòmics que integren l’activitat comercial minorista.
- Impuls als serveis logístics de suport a la venda en línia com a sector estratègic.
- Disseny d’un programa d’activitats de formació sobre comerç electrònic, amb la ﬁnalitat
que s’adapten els negocis relacionats amb
l’activitat comercial als nous serveis.
- Donar suport a la renovació dels establiments físics en els quals es desenvolupa l’activitat comercial detallista per a millorar-ne les instal·lacions i
els serveis.

- Realització d’una campanya informativa sobre
l’eliminació de les barreres arquitectòniques
que impedisquen o diﬁculten a les persones
amb diferents capacitats, l’accés, ús i fruïció
dels locals relacionats amb el comerç, els serveis, la restauració, l’oci i l’entreteniment.

s’han aplicat els objectius de l’estratègia «Europa 2020» de la Comissió Europea, especialment la
priorització del creixement sostenible.

- Creació del distintiu «ELX ACCESSIBLE» per
a entregar als negocis relacionats amb el comerç, els serveis, la restauració, l’oci i l’entreteniment que hagen eliminat les barreres arquitectòniques que impedisquen o diﬁculten a
les persones amb diferents capacitats.

- ELX VERD:

- Redacció i aprovació d’una ordenança municipal sobre retolació i senyalització externa
d’establiments urbans relacionats amb el comerç, els serveis, la restauració, l’oci i l’entreteniment.
- Elaboració d’un pla d’ajudes a la renovació de
façanes i aparadors en les principals zones
comercials dels barris i les pedanies del municipi il·licità.
- Fomentar els projectes d’interiorisme comercial:
- Organització d’un programa d’activitats formatives sobre disseny i interiorisme essencials per a l’èxit de les empreses relacionades
amb el comerç, els serveis, la restauració, l’oci
i l’entreteniment.
- Difusió de les «innovacions en matèria d’interiorisme», divulgant les tècniques i els criteris
més nous de disseny d’interiors (distribució de
productes, mobiliari, il·luminació, senyalització interior, etc.).
- Foment de la implantació de tècniques innovadores d’aparadorisme.
Estratègia «ELX2030»
El pla «ELX2030» es planteja com a propòsit estratègic fer d’Elx «la Ciutat Verda». Un propòsit
que és la base per a transformar l’actual model
territorial, mediambiental, econòmic i social del
municipi il·licità en un altre de més verd, ecoinnovador, creatiu i digital. Tot això ha de servir per a
la preparació i presentació d’una candidatura solvent al Premi Capital Verd Europea l’any 2030.
Per a redactar-lo s’han tingut en compte els objectius de desenvolupament sostenible establits
per l’ONU, en el marc de l’Agenda 2030. A més,

L’estratègia «ELX2030» s’articula entorn de quatre pilars.

- Els dirigents i els agents socials i econòmics
han de desenvolupar les seues actuacions
prioritzant la protecció i millora del medi ambient, tot això amb la finalitat d’augmentar el
nivell de qualitat de vida, protegir la salut i salvaguardar els ecosistemes locals.
- Reduir les emissions de carboni, impedir la
degradació del medi ambient, la pèrdua de biodiversitat i un ús no sostenible dels recursos.
- Aplicar polítiques actives en pro de la sostenibilitat mediambiental, protegint al màxim els
recursos naturals i els ecosistemes del municipi il·licità.
- ELX ECOINNOVADORA:
- Impulsar l’economia verda garantint que els
béns naturals locals proporcionen recursos i
serveis ambientals.
- Millorar el benestar humà i l’equitat social creant oportunitats d’ocupació i treball decent per
a totes les persones, fent un ús eficient dels
recursos naturals, reduint l’impacte ambiental
i atenent l’efecte del canvi climàtic.
- Fomentar la mobilitat sostenible i saludable.
- Buscar l’equilibri entre el medi rural il·licità i
l’urbà.
- ELX CREATIVA
- Fomentar el coneixement, la creativitat, la
capacitat d’innovació i l’activitat emprenedora
de la ciutadania. Aptituds que s’han de convertir en motors d’enriquiment personal, avanç
social, prosperitat econòmica i desenvolupament urbà.
- ELX DIGITAL
- Aprofitar amb èxit les oportunitats vinculades a la revolució digital que ja és present en
l’economia i la societat il·licitana, així com en
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la vida personal de la nostra ciutadania.
- Aplicar la revolució digital en l’agricultura, el
comerç, la indústria, el turisme, el transport, la
mobilitat, la sanitat, l’administració electrònica, l’educació i el mercat de treball.
- Potenciar la diversificació, la reindustrialització i la digitalització com a bases del model
econòmic il·licità.
Actuacions estratègiques relacionades amb la
malaltia COVID-19
La implementació de les actuacions relacionades
amb la pandèmia ha de dur-se a terme al més
prompte possible, atés el caràcter d’urgència sanitària així com els efectes que té per a les persones i per a l’economia.
A més, és necessari que les actuacions no se circumscriguen a l’actual malaltia COVID-19, sinó
que formen part de protocols d’actuació previstos
per a possibles pandèmies futures, les quals ningú desitja, però tampoc pot descartar-se que es
puguen tornar a produir.
5. CONCLUSIONS
Sens dubte, l’Acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local d’Elx i l’estratègia
ací plantejada ens ajuda a tindre una foto general
del municipi. Junt amb el d’Alacant, és l’únic pacte
territorial per l’ocupació municipal, la qual cosa a
vegades no facilita que la gestió siga més fàcil, ja
que els stakeholders implicats participen activament i la coordinació amb altres departaments de
l’Ajuntament no sempre és fluida. Així i tot, les diferents activitats plantejades en l’Acord territorial,
considerem que ajuden a poder articular accions
amb altres entitats locals i supralocals, junt amb
altres actors del territori, per a millorar la qualitat
de l’ocupació, i el coneixement de les necessitats,
en la matèria, al municipi.
Les diferents línies d’actuació proposades tenen
una projecció temporal a mitjà i llarg termini. Per
tant, és necessari un compromís sostingut per
part de la ciutadania, les autoritats i les entitats
públiques i privades que interactuen en el terme
municipal de la ciutat d’Elx.
A les conseqüències de la crisi econòmica encara
no totalment superades cal sumar els efectes de
la pandèmia actual. És prioritari un esforç conjunt que permeta fer els canvis necessaris per
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a superar les dificultats que se’ns plantegen. Un
canvi que ha d’anar en la direcció d’aconseguir un
creixement continuat més sostenible, integrador i
intel·ligent, tal com s’assenyala en l’Estratègia territorial i ocupació valenciana 2019 i en l’estratègia
«Europa 2020».
6. REFERÈNCIES I FONTS D’INFORMACIÓ
ARGOS, banc de dades municipal de la Generalitat
Valenciana (juliol de 2020). Consulta de dades estadístiques relatives al municipi d’Elx.
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_
mun/DMEDB_MUNDATOSGENERALES.DibujaPagina?aNMunId=3065&aVLengua=c
Asociación Española de Componentes del Calzado
(28 de abril del 2020). Informe impacto COVID-19.
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / u r l ? s a = t & r c t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUvZ3y84PrAhUN4BoKHfBZChwQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fcomponentescalzado.
com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FAEC-Informe-IMPACTO-COVID19-1.pdf&usg=AOvVaw31n9YE0Ttw2T_jJFM_G4DH
Ajuntament d’Elx (2014). Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado de Elche EDUSI, en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020 de la Unión Europea.
Ajuntament d’Elx (2017). ELX2030, Plan Estratégico
del Ajuntament d’Elx.
Ajuntament d’Elx – Regidoria de Promoció Econòmica, Desenvolupament Turístic i Ocupació (2017).
Programa de Diagnóstico del Territorio (Proyecto
Avalem Territori de la Generalitat Valenciana).
Ajuntament d’Elx (2019). Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista de Elche
(EDACOM ELX) período 2019-2021.
Ajuntament d’Elx (juliol del 2020). Elche en cifras,
consulta de datos estadísticos relativos al municipio.
http://www.elche.es/datos-socioeconomicos/elche-en-cifras/
Banc d’Espanya (20 d’abril del 2020). Boletín nº
2/2020: Escenarios macroeconómicos de referencia
para la economía española tras el COVID-19.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK--2w84PrAhXFyYUKHaS5B94QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.
bde.es%2Ff%2Fwebbde%2FGAP%2FSecciones%2FSalaPrensa%2FCOVID-19%2Fbe2002-art1.pdf&usg=AOvVaw3GrreZ7YmBnqrG1d8dWbOb
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (abril del 2020). Escenario económico.
Especial impacto coronavirus.
https://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/escenario-economico-especial-impacto-coronavirus-8-de-abril-2020
Consell Municipal de Formació de l’Ajuntament
d’Elx (febrer del 2020). La formación profesional en
nuestro municipio.
Consell de la Generalitat Valenciana, estratègia
dissenyada per la Conselleria d’Economia i LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació (2016).
Plan integral de formación y empleo para jóvenes
2016-2020 de la Generalitat Valenciana. Avalem Joves.

Hernández (2017). Percepción de la ciudadanía de
Elche sobre la economía sumergida.
Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques
(20 de maig del 2020). La superación de la crisis
del COVID-19 en la Comunidad Valenciana: una hoja
de ruta de la reconstrucción de la economía.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4fPN8oPrAhWxzoUKHRkmClcQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.
ivie.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FLa-superaci%25C3%25B3n-de-la-crisis-del-COVID-19-en-la-Comunitat-Valenciana.
pdf&usg=AOvVaw3uMR8t5OabtP1jLNpfJA78
Seguretat Social (juliol del 2020). Consulta de datos estadísticos relativos al municipio de Elche.
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST10/EST305/1836

Generalitat Valenciana – LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, Universitat Jaume I, Universitat de València i Universitat d’Alacant (2019).
Estrategias Territoriales y Empleo Valenciano
(Proyecto Avalem Territori).
Generalitat Valenciana – LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, Universitat Jaume I, Universitat de València i Universitat d’Alacant (2019).
La industria valenciana. Una visión territorial del
mercado laboral (Proyecto Avalem Territori).
Institut Nacional d’Estadística (juliol del 2020).
Consulta de datos estadísticos relativos al municipio
de Elche.
https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaRapida&subaccion=&numPag=0&ordenAnios=ASC&nombrePoblacion=Elche&botonBusquedaRapida=Consultar+selecci%F3n
Institut Universitari d’Investigació – Centre d’Investigació Operativa (CIO) de la Universitat Miguel
Hernández (febrer del 2020). Encuesta a empresas:
necesidades.
Institut Universitari d’Investigació – Centre d’Investigació Operativa (CIO) de la Universitat Miguel
773

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A ELX

774

775

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A ELX

776

777

ESTRATÈGIA TERRITORIAL I OCUPACIÓ VEGA BAIXA
Rosa Maria Fernández Cecilia, Asunción Salvador-Rabaza,
Manuel Martínez Rodríguez, Leonor Bailén Girona.
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de la Vega Baixa (CONVEGA)

1. INTRODUCCIÓ

· Intermediació laboral.

El Consorci per al Desenvolupament Econòmic del
Baix Segura (Convega) és una entitat d’àmbit comarcal constituïda per la Diputació d’Alacant i els ajuntaments d’Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral,
Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera
del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San
Isidro, San Miguel de Salinas i Torrevieja.

· Formació professional per a l’ocupació i millora
de la qualificació professional.

L’objecte del Consorci és el funcionament coordinat de les entitats consorciades en matèria de
desenvolupament econòmic de la comarca, per
a aconseguir aprofitar-ne millor els recursos humans i materials, i donar una resposta adequada
a les necessitats de la zona, a través del disseny,
la promoció, gestió i avaluació de les accions i els
programes destinats a la creació d’ocupació, així
com a la inserció sociolaboral i al desenvolupament empresarial a la comarca.
La missió del Consorci és generar ocupació i
afavorir el desenvolupament socioeconòmic dels
municipis de la comarca mitjançant la gestió, el
desenvolupament i l’execució de programes i activitats encaminats a millorar l’ocupabilitat i competència professional de les persones, afavorir la
diversificació i competitivitat de les empreses, així
com la promoció comarcal.
Així, els serveis que es presten són:
· Orientació professional per a l’ocupació i l’autoocupació.

· Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.
· Promoció d’imatge de comarca.
Els serveis es presten a través dels plans d’actuació
que el Consorci du a terme anualment en col·laboració amb diferents organismes i entitats. Així mateix,
Convega és l’ens promotor de l’Acord territorial per
l’ocupació i el desenvolupament local des de l’any
2002 juntament amb les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives de la comarca.
Els acords i pactes territorials per l’ocupació és
una de les mesures que proposa la Comissió Europea que es configura com un instrument adequat per a aconseguir una àmplia col·laboració
en l’àmbit local, ja que permet als agents socials i
econòmics, implantats en un determinat territori,
descobrir les dificultats i oportunitats en matèria
d’ocupació i desenvolupament econòmic i mobilitzar els recursos disponibles per a aconseguir més
coordinació de les mesures a favor de l’ocupació.
El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) convoca subvencions destinades a fomentar
els acords territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Orde 12/2016, de 29 de juliol,
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
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Unes ajudes que estan destinades a fomentar
els acords territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament local sostenible en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana, a través de l’execució
del programa de projectes de caràcter innovador
o experimental en l’àmbit de l’ocupació, l’emprenedoria, l’economia social i el desenvolupament
local.
Els projectes han de donar resposta a les necessitats específiques del territori mitjançant actuacions que afavorisquen la innovació en l’àmbit de
l’emprenedoria, l’economia social, el desenvolupament local, i les condicions d’ocupabilitat. Per
això, han de ser coherents amb el diagnòstic previ
del territori i sustentar-se així mateix en una estratègia consensuada prèviament amb els actors
clau de l’àmbit territorial corresponent.
Entitats integrants de l’Acord territorial actualment.
En l’exercici 2016-2017, l’Acord territorial posa en
marxa el Programa de projectes experimentals en
el marc del pla «Avalem Territori», un projecte que
promou el Servei Valencià d’Ocupació i Formació
(LABORA).
«Avalem Territori» és una de les estratègies més
ambicioses impulsades per LABORA. Amb el programa es pretén redefinir les polítiques actives
per a fer polítiques territorials per a l’ocupació
de caràcter transversal i més adaptat a les necessitats reals. Pretén englobar els diferents
agents vinculats al territori valencià (Administració autonòmica, entitats locals, agents socials,
empreses, administració institucional i entitats
sense ànim de lucre) des d’una perspectiva participativa, fet que permet crear una xarxa col·laborativa per a dur a terme una estratègia territorial
conjunta.
Una premissa que també es reflecteix en l’informe «El futur del treball i les polítiques d’ocupació
en la Comunitat Valenciana», publicat al gener del
2020 en el web de LABORA:
«Col·laboració interdepartamental. L’aplicació
de les estratègies obri una oportunitat, i potser una necessitat, perquè diferents departaments de la Generalitat Valenciana treballen
més estretament per a aconseguir afrontar el
futur amb garanties.»
En l’exercici 2016-2017 es va fer un estudi de diagnòstic del territori en el marc del pla «Avalem
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Territori» (tutelat i coordinat per la Universitat
d’Alacant i la Universitat de València) per a tindre
informació detallada sobre les característiques,
les necessitats, les fortaleses del territori i del
mercat de treball, així com obtindre propostes
d’actuació sorgides del procés de participació pública efectuat amb la finalitat de poder dissenyar
i implantar futures actuacions innovadores en el
marc de l’Acord territorial, concordes amb les necessitats específiques del territori.
Del treball de situació, juntament amb les propostes d’actuació dels agents clau que hi participen,
es conclou que s’han de treballar quatre línies estratègiques que l’Acord territorial posa en marxa
des del 2018 fins a l’actualitat per mitjà dels projectes experimentals:
· Incrementar l’ocupabilitat i la inclusió social de
persones en situació de desocupació i fomentar
la cultura emprenedora a la comarca (Vega Baja
Emplea, Inclusión, Emprende i Formación).
· Crear una marca territori per a la comarca entre
les entitats públiques, el teixit empresarial, associatiu i la ciutadania, que done suport a tots els
sectors productius i siga garantia de diferenciació
respecte d’altres territoris (Vega Baja Desarrollo).
· Apostar per un model de desenvolupament turístic sostenible i diferenciador (Vega Baja Desarrollo).
· Impulsar la innovació en la transformació agroalimentària per a augmentar el valor afegit i la
competitivitat dels productes de la indústria agroalimentària (Vega Baja Desarrollo).
Per què és important l’Acord territorial per a l’ocupació i el desenvolupament local del Baix Segura?
Suposa una eina de transversalitat i col·laboració
fonamental que permet guanyar en competitivitat
establint unes estratègies consensuades amb els
diferents agents, adequades al territori i la seua
vertebració.
Al mateix temps que pretén:
· Generar valor públic per a la comarca i la ciutadania.
· Facilitar les aliances multiactor per a contribuir
a aconseguir els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

· Impulsar la implicació dels agents clau i la ciutadania per mitjà dels processos participats, creant
xarxes formals i informals de col·laboració a la
comarca.

És una zona de gran tradició agrícola vinculada a
cultius hortofructícoles. Uns espais que contrasten amb els sistemes muntanyosos que el travessen, i el litoral mediterrani.

· Adequar les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament del territori.
· Guanyar confiança i credibilitat en l’Acord territorial tant dels agents clau del territori com de les
entitats públiques, privades i persones que activament i voluntàriament participen en les diferents
actuacions.
· Valorar els recursos disponibles en el territori
mitjançant el foment de la cultura de la transversalitat en les línies d’actuació.
· Enfortir el sentiment de pertinença per mitjà de
les activitats executades que fan cohesionar el
territori compartint experiències i metes / projectes comuns. A més, afavorir actituds participatives i de cooperació a la comarca.
2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

Font: Imatge de Google.

2.1. Informació geogràfica

2.2. Estructura del mercat de treball o informació d’afiliats a la Seguretat Social

La comarca se situa en l’extrem més meridional
de la Comunitat Valenciana. Té una superfície total
de 957,23 km², xifra que representa el 16,5% del
territori provincial, i una població de 355.257 habitants (2019), és a dir, el 19,11% de la població de
la província.
Quant als límits, delimitada al nord amb el Vinalopó Mitjà i el Baix Vinalopó; a l’est, amb la mar
Mediterrània, i a l’oest i al sud, amb la Regió de
Múrcia, concretament amb les comarques de Mar
Menor i Huerta de Murcia.
La comarca la componen vint-i-set municipis,
i és la més extensa de la província d’Alacant:
Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri,
Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox,
Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del
Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de
la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas i Torrevieja.

En l’evolució de les dades de desocupació dels
últims cinc anys a la comarca es poden observar dos moments diferenciats. D’una banda, el
període 2016-2019, amb una clara evolució de
descens en les xifres de desocupació, que passen de 29.694 persones en situació de desocupació a 24.157. I, d’altra banda, la dada de la desocupació registrada al juny del 2020, amb un
increment de 8.195 persones parades més que
el mateix mes de l’any anterior, a causa principalment de les restriccions de moviment de la
població i el cessament de les activitats econòmiques no essencials, decretades per part del
Govern central, entre març i juny.

En l’àmbit geogràfic, destaca el riu Segura i l’horta, que es configuren com a eixos vertebradors del
territori, i li confereixen homogeneïtat en les característiques principals, la història, els costums i
la situació econòmica.
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EVOLUCIÓ DE LA DESOCUPACIÓ REGISTRADA A LA
COMARCA 2016-2020

Font: Estadístiques del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA). Mesos de juny 2016-2020

En l’últim any (de juliol del 2019 a juny del 2020)
també s’aprecia l’evolució de la desocupació a la
comarca seguint factors d’estacionalitat en una
comarca tan turística com és. L’anomalia en l’evolució anual de la desocupació a la comarca apareix a partir de març del 2020, com s’ha apuntat,
a causa de les mesures contra l’expansió de la
COVID-19 a Espanya. Entre els mesos de maig i
juny s’ha produït un nou increment de 1.848 persones més en situació de desocupació. Cal destacar el fort increment que això representa, davant
de l’alentiment que s’havia produït en l’augment
del nombre de parats, que es va produir entre els
mesos d’abril i maig.
EVOLUCIÓ DE DESOCUPACIÓ REGISTRADA A LA
COMARCA - ÚLTIMS DOTZE MESOS

· Atés el percentatge de desocupació en un municipi en relació amb la seua població al mes de juny
del 2020, cinc municipis de comarca destaquen
per percentatges alts de desocupació en relació
amb la seua població. Són San Isidro (11,58%),
Dolores (11,54%), Torrevieja (11,35%), Redován
(11,35%) i Almoradí (11,22%).
· El menor percentatge de parats en relació amb
la població municipal el trobem en les localitats
de Rojales (4,47%), Daya Vieja (4,64%), Algorfa
(6,44%), Pilar de la Horadada (5,84%) i San Fulgencio (5,96%). Localitats que tenen un gran nombre de residents estrangers europeus empadronats, un col·lectiu que no sol qualificar-se com a
població activa, ja que en gran part es tracta de
població jubilada.
· Pel que fa al percentatge de població afiliada a la
Seguretat Social per municipis en relació amb la
població desocupada, podem apreciar que la comarca ha empitjorat respecte de l’últim trimestre
del 2019, i ha passat d’un percentatge del 26,22%
al 29,40%, en conjunt. Particularment, podem
apreciar que el 44% dels municipis té valors per
davall del 25% de desocupació en relació amb la
població activa.
· Quant al percentatge de població afiliada a la
Seguretat Social per municipis en relació amb la
població desocupada, s’aprecia que la comarca ha
empitjorat respecte de l’últim trimestre del 2019, i
ha passat d’un percentatge del 26,22% al 29,40%,
en conjunt. En particular, el 44% dels municipis
presenta valors per davall del 25% de desocupació en relació amb la població activa.
· Per gènere, no troben diferències en l’evolució de
la desocupació d’homes i dones en el període del
2016 al 2020 a la comarca. La desocupació femenina és clarament superior durant tot el període
analitzat.

Font: Estadístiques del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA).

Segons les dades extretes del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA-juny 2020)
i l’Institut Nacional d’Estadística (INE-xifres de
població resultants de la revisió del Padró municipal a 1 de gener del 2019):
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· En relació amb la població desocupada per sector d’activitat al juny del 2020, destaca el 65,27%
del sector serveis. És a dir, el 65% de la desocupació a la comarca prové del sector dels serveis.
És, amb diferència, el sector que més incidència
té en la desocupació de la comarca. El segueix la
construcció, amb el 10,95%, i la indústria, amb el
10,46%. Finalment, trobem el sector de l’agricultura, amb el 5,34%, i sense activitat anterior, amb
el 7,99%.
· Les pitjors xifres de desocupació per grups d’edat
al juny 2020 es registren en el col·lectiu de majors

de 44 anys, que aglutina el 50% de la desocupació
comarcal. Per contra, el grup d’edat de menors de
25 anys, que són les persones que accedeixen a la
primera ocupació, representa tan sols el 10,57%
de la desocupació registrada total.
· Pel que fa al nivell formatiu, cal destacar que al
juny del 2020 el 52,92% de les persones demandants d’ocupació tenien la primera etapa d’educació secundària sense títol de graduat escolar o
equivalent (un total de 17.122 persones). Un collectiu que és, en moltes ocasions, el destinatari de
molts programes formatius que busquen millorar
la qualificació professional dels joves.
2.3. Balanç formatiu: oferta formativa al territori
En tota anàlisi estratègica territorial és important
tindre en compte els recursos o serveis educatius
des dels nivells més bàsics fins a la formació professional o centres universitaris disponibles per
als habitants d’una població o àrea.
En el cas de la formació professional per a l’ocupació, l’organisme competent és el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), que manté
una xarxa de centres de formació acreditats per
a l’expedició de certificats de professionalitat i altres especialitats formatives. Una formació que
s’orienta principalment a persones desocupades.
· Hi ha un centre LABORA de formació situat a
Orihuela, així com entitats i centres col·laboradors
homologats davant de LABORA en matèria de formació, entre els quals hi ha Convega.

Font: Convega

Partint de les acreditacions esmentades, Convega
pot accedir fins a un 54% dels certificats de professionalitat que convoca LABORA.
L’impacte de la COVID-19 en la planificació del
Consorci ha afectat quatre accions formatives,
amb la suspensió corresponent i represa posterior el 15 de juny del 2020, que ha afectat un nombre total de trenta-nou alumnes, dels quals tres
no s’hi han pogut reincorporar.

· El Consorci compta amb una xarxa de huit centres acreditats en els municipis d’Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Formentera del Segura, Los Montesinos, Rafal, Redován i Rojales, a més d’un centre
en procés d’acreditació en el municipi de San
Isidro. Estructura amb la qual es dona cobertura
formativa a tota la comarca.
El percentatge acreditat per Convega en cada família professional és del 71% per a administració
i gestió, 18% per a agrària, 42% per a comerç i
màrqueting, 8% en edificació i obra civil, 17% en
hostaleria, 22% en informàtica i comunicacions i
33% en serveis socioculturals i a la comunitat.

Font: Convega

· D’altra banda, a la comarca hi ha un Centre de
Turisme (CDT) situat a Torrevieja, on s’imparteix
formació professional per a l’ocupació relacionada amb el producte turístic del territori.

Així mateix, l’entitat disposa de trenta-huit certificats de professionalitat diferents acreditats, que
es reparteixen per nivells de qualificació, en la
proporció següent: el 21% de nivell 1 i 2 respectivament, i el 58% de nivell 3.
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l’àmbit agroalimentari i agroambiental.
· Una seu de la Universitat d’Alacant situada a Torrevieja que organitza diferents accions formatives.
· Dos escoles oficials d’idiomes (EOI), una situada
a Orihuela que imparteix quatre idiomes: alemany,
anglés, francés i valencià. Una altra, al municipi
de Torrevieja, on es fa classe d’alemany, espanyol,
anglés, francés, rus i valencià.
2.4. Caracterització del model productiu

Font: Universitat Miguel Hernández, Universitat d’Alacant,
Generalitat Valenciana

En relació amb la formació reglada:
· Dels vint-i-un centres d’ensenyaments de formació professional a la comarca, la família professional d’activitats físiques i esportives s’imparteix en
un centre; administració i gestió, en huit; agrària,
en sis; comerç i màrqueting, en quatre; edificació
i obra civil, en un; electricitat i electrònica, en cinc;
fabricació mecànica, en un; hostaleria i turisme,
en quatre; imatge personal, en tres; informàtica i
comunicacions, en cinc; fusta, moble i suro en un;
manteniment i serveis a la producció, en un; sanitat, en dos; serveis socioculturals i a la comunitat,
en un i transport i manteniment de vehicles, en
dos.

En l’evolució de les dades de les empreses inscrites en la Seguretat Social de la comarca en els
últims cinc anys, s’observen dos moments diferenciats. D’una banda, el període 2016-2019, amb
una evolució clara d’ascens, en què es passa de
10.507 empreses inscrites en la Seguretat Social a 11.263. I, de l’altra, des del primer trimestre
del 2019 al mateix trimestre del 2020 es trenca la
corba ascendent, i disminueix el nombre d’empreses d’11.263 a 10.462.
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Portal
Estadístic de la Generalitat Valenciana
Segons els sectors d’activitat, per al mateix perío-

· Escola d’Arts i Superior de Disseny d’Orihuela
(EASDO), amb les famílies professionals següents:
escultura, arts aplicades a la indumentària, disseny d’interiors, disseny industrial, comunicació
gràfica i audiovisual, gràfic, interiors i moda.
· Hi ha dos seus de la Universitat Miguel Hernández. D’una banda, l’Escola Politècnica Superior
d’Orihuela (EPSO), on s’imparteixen el grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, el grau
en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i nou màster; i, de l’altra, la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Orihuela, amb el grau d’Administració i
Direcció d’Empreses i Ciències Polítiques i Gestió
Pública.
· AGROTECH, una seu del Parc Científic de la
Universitat en l’EPSO per a impulsar iniciatives
formatives i innovadores, així com el desenvolupament i la transferència de la investigació en
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de 2016-2019 l’evolució continua sent ascendent,
mentre que es produeix una disminució d’empreses inscrites en la Seguretat Social en 2019-2020.
Un descens d’empreses que és més gran en el sector serveis, amb 653 empreses menys (-8,10%);
construcció amb 64 empreses menys (-4,23%);
indústria, amb 54 empreses menys (-6,21%), i el
sector de l’agricultura, amb 30 empreses menys
(-3,66%).

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Portal Estadístic
de la Generalitat Valenciana

En l’últim any (del segon trimestre del 2019 al segon trimestre del 2020) es pot apreciar l’evolució
de les empreses inscrites en la Seguretat Social i
es distingeix, en primer lloc, la tendència decreixent experimentada des del segon trimestre del
2019 fins al primer trimestre del 2020.
L’anomalia en l’evolució anual es troba en el quart
trimestre del 2019 fins al primer trimestre del
2020, ja que s’accentua el descens d’empreses
respecte dels períodes anteriors. Una situació que
pot ser conseqüència de la DANA de mitjan setembre del 2019 i la crisi sanitària provocada per
la COVID-19 des del 14 de març del 2020.
Finalment, s’aprecia un increment lleu del nombre
d’empreses inscrites en la Seguretat Social en el
segon trimestre del 2020.

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Portal Estadístic
de la Generalitat Valenciana

Segons les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana per al segon trimestre del 2020
per a la comarca:
· El nombre total d’empreses inscrites en la Seguretat Social a la comarca se situa en 10.462 en
el segon trimestrel de 2020, xifra que suposa un
augment de 439 (4,38%) respecte del trimestre
anterior, i una disminució de 801 (-7,11%) respecte del mateix trimestre de l’any anterior. És la tercera comarca a la Comunitat Valenciana amb més
empreses inscrites en la Seguretat Social (primera València, i segona l’Alacantí).
· Respecte de la grandària, comparant amb el trimestre anterior, les empreses que tenen de 10 a
49 treballadors són les que més augmenten en
termes relatius, el 6,36% (71), seguides per les d’1
a 9, amb el 4,46% (389). Per contra, disminueixen
en un 17,65% (-3) les empreses que tenen 250 o
més treballadors, seguides per les que tenen entre 50 i 249 treballadors, amb el 10,91% (-18).
· Segons els sectors d’activitat, i respecte del trimestre anterior, es produeix un augment en la
construcció de 123 (9,27%); en agricultura, de 41
(5,48%); en serveis, de 259 (3,62%), i en indústria,
de 16 (2%).

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Portal Estadístic
de la Generalitat Valenciana

· El nombre de treballadors de les empreses inscrites en la Seguretat Social augmenta en 2016
(0,33%) respecte del trimestre anterior, fins a situar-se en 66.057. Els homes augmenten en 605
(1,6%), i arriben a 38.534; no obstant això, les dones disminueixen en 389 (-1,4%), i se situen en
27.523. És la sisena comarca amb més nombre
de treballadors en empreses inscrites en la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana (la primera,
València; la segona, l’Alacantí; la tercera, l’Horta
Oest; la quarta, la Plana Alta; la cinquena, el Baix
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Vinalopó). Comparant amb el segon trimestre del
2019, la caiguda en el nombre de treballadors és
de 9.309 (-12,4%).
· Segons els sectors d’activitat, i respecte del trimestre anterior, en el sector de la construcció
els treballadors augmenten en 1.057 (-16,99%),
mentre que disminueixen en l’agricultura en 506
(-8,59%), en la indústria en 107 (-1,24%) i en serveis en 228 (-0,51%).
· Respecte del trimestre anterior, els treballadors amb contracte indefinit disminueixen en 747
(-1,68%); per contra, augmenten amb contracte
temporal en 963 (4,49%).
· Els treballadors a temps complet, en comparació amb el trimestre anterior, disminueixen en
213 (-0,48%), i a temps parcial augmenten en 429
(-1,97%).
· El nombre d’autònoms pròpiament dits puja en
362 (2,39%) respecte del trimestre anterior i se situen en 15.533, i respecte del mateix trimestre de
l’any anterior augmenta en 123 (0,8%). Si es compara amb el trimestre anterior, els autònoms amb
assalariats augmenten en 273 (8,33%), i sense assalariats augmenten en 89 (0,75%).
· Per sectors d’activitat, i respecte del trimestre
anterior, en el sector de la construcció augmenten en 170 (7,52%); en agricultura, en 17 (1,62%);
en serveis, en 170 (1,51%), i en indústria, en 5
(0,84%).
· Respecte del trimestre anterior, les dones augmenten en 75 (1,38%), fins a 5.526, i els homes en
287 (2,95%), i arriben a 10.007.
2.4.1. Activitats econòmiques predominants o
processos d’internacionalització
Les dades estadístiques analitzades donen una
idea de la importància del sector serveis a la comarca: comerç, transport i hostaleria. El segueix
el sector de la construcció i immobiliari, sobretot
a la zona costanera.
Si bé és cert que el sector agrícola té un pes important en l’activitat econòmica que està lligat a
la idiosincràsia i el paisatge de la zona interior del
territori. Les exportacions dels productes agroalimentaris són un gran potencial, ja que un gran
nombre de les empreses de la comarca es dedica al sector. Així mateix, sorgeixen cada vegada
més empreses dedicades a l’agrotecnologia que
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ofereixen solucions tecnològiques per a maximitzar-ne la producció.
Es tracta d’un sector estratègic a la comarca i resulta imprescindible, no sols per a proveir la població, sinó com a generador d’ocupació en una
situació com la crisi sanitària actual, i potenciar la
sostenibilitat de l’economia.
El nivell d’industrialització a la comarca, considerat com el percentatge de població ocupada davant del total provincial, és inferior a la mitjana
provincial. Així, se situa per davall de comarques
tradicionalment industrials, com el Baix Vinalopó,
el Vinalopó Mitjà, l’Alcoià i l’Alacantí.
2.4.2. Balanç: impacte de la COVID-19 en el model productiu
La crisi originada per la pandèmia de la COVID-19
és, abans de res, una crisi sanitària, però amb repercussions negatives importants sobre l’economia i el mercat de treball. La necessitat de confinament de la població i la paralització, total o
parcial, de l’activitat de les empreses han incidit
directament en l’increment de la desocupació, la
qualitat del treball i els efectes en grups especialment vulnerables.
Les conseqüències per a l’economia i l’ocupació
de la crisi per la COVID-19 ja es deixen sentir en
les últimes dades estadístiques de la comarca.
Pel que fa als expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), uns per causa de força major
i altres per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, suposa el 16,8% respecte
de la província d’Alacant.
Una suspensió temporal d’ocupació que afecta un
total de 18 .731 treballadors des que es va iniciar la crisi, segons les dades facilitades per l’equip
d’«Avalem Territori» de la Universitat d’Alacant
pel juny del 2020.
Les poblacions més grans de la comarca, Orihuela i Torrevieja, són on més expedients temporals
de regulació d’ocupació hi ha. A Torrevieja, un total de 1.191 (27,6% respecte de la comarca), amb
4.890 (26,1%) treballadors afectats; a Orihuela,
1.033 (23,9%) mercantils, i estan afectats 5.250
(28%) treballadors, i és més alta la xifra del nombre de treballadors, 360 treballadors més respecte de Torrevieja.
Segueix el municipi de Pilar de la Horadada, amb

277 empreses (1.009 treballadors); Almoradí, amb
260 empreses (1.011 treballadors); Guardamar del
Segura, amb 238 empreses (1.282 treballadors);
Rojales, amb 177 empreses (751 treballadors), i
Callosa de Segura, amb 132 empreses (457 treballadors). La població de Guardamar del Segura
és la que més nombre de treballadors concentra
entre les cinc.

Desglossades les dades per municipis, la immensa majoria dels que componen la comarca
concentra els expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) al voltant de les activitats de
comerç en gros i a la menuda, la reparació de vehicles de motor i motocicletes (G), l’hostaleria (I) i
altres serveis (S).
Al mateix temps, destaquen:

Atés el nombre d’empreses amb ERTO a la comarca segons les seccions d’activitat de la CNAE
fins al 17 de juny del 2020, les activitats que més
empreses concentren són l’activitat de l’hostaleria, amb 1.484, xifra que suposa el 34,3% sobre el total dels expedients en el territori, comerç
en gros i a la menuda, i la reparació de vehicles
de motor i motocicletes, amb 1.004 (23,2%). Per
contra, un dels sectors estratègics durant la crisi
sanitària com el de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca a penes concentra dotze empreses (0,3%).

· Almoradí, Callosa de Segura, Orihuela i Torrevieja
en l’activitat d’indústria manufacturera (C).
· Orihuela, Torrevieja i Pilar de la Horadada en l’activitat de construcció (F).
· Orihuela i Torrevieja en les activitats de transport i emmagatzematge (H), activitats immobiliàries (L), activitats professionals, científiques i
tècniques (M), activitats administratives i serveis
auxiliars (N), educació (P), activitats sanitàries i de
serveis socials (Q) i activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment (R).
· San Fulgencio en l’activitat d’activitats administratives i serveis auxiliars (N).

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’equip d’«Avalem
Territori» de la UA de 17 de juny del 2020.

Pel que fa al nombre de treballadors afectats
per ERTO segons les seccions d’activitat de la
CNAE fins al 17 de juny del 2020, cal destacar
l’elevat nombre d’empleats en les activitats
d’hostaleria, amb 6.688, xifra que suposa un
35,7% sobre el total dels expedients al territori, seguit del comerç en gros i a la menuda; la
reparació de vehicles de motor i motocicletes,
amb 3.821 (20,4%); la indústria manufacturera,
amb 2.279 (12,2%), i la construcció, amb 1.013
(5,4%). Per contra, un dels sectors estratègics
durant la crisi sanitària com el de l’agricultura,
ramaderia, silvicultura i pesca a penes concentra 51 treballadors (0,3%).

La situació actual del mercat laboral de la comarca posa de manifest les conseqüències econòmiques i socials de l’impacte de gènere de la
crisi sanitària, atés que les dones pateixen més
precarietat i pobresa laboral, fet que les situa en
un lloc pitjor per a afrontar un nou període de
crisi (especialment dones joves, dones amb baixa qualificació i dones migrants). A més, alguns
dels sectors més afectats, com ara el comerç, el
turisme i l’hostaleria, estan altament feminitzats.
Així mateix, la recuperació de l’ocupació no és homogènia, ja que és significativament més lenta en
alguns grups socials, com és el cas dels majors
de 45 anys, les persones amb baixa qualificació
o les persones migrants, d’altra banda els grups
socials més vulnerables presenten cada vegada
més nivells d’exclusió del mercat laboral a causa
de la falta de formació específica, i és habitual la
demanda de perfils professionals amb més tecnificació, alfabetització informàtica o títols de professionalitat.
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2.5. Xarxes i innovació
2.5.1. Identiﬁcació d’actors del territori i de la
xarxa d’agents territorials
En les diferents línies de treball de Convega i de
l’Acord territorial, s’impliquen i es fan partícips
diferents agents clau del territori amb la finalitat de generar sinergies de cooperació entre les
entitats i convertir la comarca en un territori innovador.
2.5.2. Entitats, teixit associatiu i col·legis professionals
Hi ha determinades associacions professionals i
no professionals d’àmbit comarcal amb implicació
i compromís actiu per al desenvolupament econòmic i social del territori (associacions de tipus
multisectorial, sector agroalimentari, turisme i
restauració, venda ambulant, sector immobiliari,
de caràcter educatiu i esportiu, societats musicals, tercer sector, per a la protecció i conservació
dels recursos naturals del territori).

· Associació de Joves Empresaris Vega Baja (JOVEMPA)
· Associació d’Hotels i Allotjaments Turístics Alacant Sud
· Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Torrevieja i Comarca (AEHTC)
· Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Orihuela
· Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV)
· Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana
· Àrea de Joventut de la Diputació d’Alacant
· Centre Europeu d’Empreses i Innovació d’Elx
(CEEI Elx)
· Cambra de Comerç d’Alacant
· Cambra de Comerç d’Orihuela

Així mateix, hi ha una gran presència d’associacions de comerciants, d’hostaleria, culturals i festives, musicals, gastronòmiques, esportives, de
persones amb diversitat funcional en la majoria
dels municipis.

· CaixaBank
· Departament de Salut 21
· Agrupació Rural Sud d’Alacant. GAL Sud d’Alacant

A la identificació dels diferents actors del territori i la xarxa d’agents territorials col·laboradors
esmentats en l’epígraf anterior, se sumen les
entitats que participen en les diferents línies de
treball de Convega i de l’Acord territorial amb la
finalitat de generar sinergies de cooperació i convertir la comarca en un territori innovador (alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030):

· Col·lectiu Fotogràfic CEP i Street Soul Photography
· Mancomunitat del Baix Segura
· Mancomunitat de Serveis Socials

· Associació d’empresaris comarcal ASEMVEGA

· ADIS Vega Baja

· Associació Alcachofa Vega Baja

· ADIEM Vega Baja

· Associació de productors de la bacora d’Albatera

· Creu Roja

· Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Protegida de la magrana mollar d’Elx

2.5.3. Informació sobre pràctiques innovadores
en el territori i creació de clústers econòmics

· Associació Agrària Joves Agricultors d’Orihuela
(ASAJA)

· Marca territori per a la comarca

· Clúster Agroalimentari Orihuela Vega Baja Alacant (CAOVBA)
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· Consorci Vega Baja Sostenible

En l’exercici 2016-2017 es du a terme l’estudi de
diagnòstic en matèria de creixement econòmic i
creació d’ocupació en el marc de l’Acord territorial
per l’ocupació i el desenvolupament local del Baix

AGENTS CLAU COL·LABORADORS

LÍNIES D’ACTUACIÓ DE CONVEGA I DE L’ACORD TERRITORIAL

- LABORA. Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball
· Centres LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació
de la comarca
· Centre LABORA Formació d’Orihuela

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i l’autoocupació.
Intermediació laboral.
Vega Baja Emprende. Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.
Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualiﬁcació professional.
Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.

Direcció General de Turisme de la Comunitat Valenciana

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Direcció General de Desenvolupament Rural i Política
Agrària Comuna (PAC). Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.
Vega Baja Emprende. Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.
Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica

Vega Baja Emprende. Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.

Xarxa de Centres de Turisme. Direcció General de
Turisme de la Comunitat Valenciana

Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualiﬁcació
professional.

IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries) Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica

Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualiﬁcació
professional.

Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV)

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Diputació d’Alacant

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.
Vega Baja Emprende. Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.
Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualiﬁcació professional.
Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Vint-i-set ajuntaments (responsables polítics, agents
d’ocupació i desenvolupament local, tècnics i tècniques
de turisme)

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.
Vega Baja Emprende. Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.
Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualiﬁcació
professional.
Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Agents socials:
· Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana
(CEV)
· Unió Empresarial de la Província d’Alacant (UEPAL)
· CCOO Vinalopó-Vega Baja
· UGT Muntanya, Vinalopó i Vega Baja

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.
Vega Baja Emprende. Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.
Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualiﬁcació professional.
Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Teixit empresarial i associatiu dels diferents sectors
productius de la comarca

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.
Vega Baja Emprende. Assessorament i assistència tècnica a emprenedors i empreses.
Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualificació professional.
Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Universitat d’Alacant (UA)

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) Universitat
Miguel Hernández (UMH)

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Parc Cientíﬁc UMH d’Elx

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Estació Experimental Agrària d’Elx

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Orihuela, seu
Salesas UMH

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Escola d’Arts i Superior de Disseny d’Orihuela (EASDO)

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Centres formatius del territori (IES)

Vega Baja Desarrollo. Promoció comarcal.

Cambra de Comerç d’Alacant

Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualificació
professional.

Fundació Laboral de la Construcció

Vega Baja Formación. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualificació professional.

INJUVE/FEMP

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.

Mancomunitats de serveis socials

Vega Baja Formació. Formació professional per a l’ocupació i millora de la qualificació
professional.

Entitats del tercer sector

Vega Baja Emplea i Vega Baja Inclusión. Orientació professional per a l’ocupació i autoocupació.
Intermediació laboral.

Font: Convega
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Segura dins del programa «Avalem Territori».
Un treball de situació que conté anàlisi DAFO i
propostes d’actuació consensuades mitjançant un
procés de participació d’agents clau i ciutadania.
L’informe, partint de les premisses dites proposa,
entre altres, crear una marca territori que done
suport a tots els sectors productius de la comarca
i siga garantia de diferenciació respecte d’altres
zones (objectiu general).
Es tracta d’un projecte tan innovador com necessari en un territori que ha patit fa poc les greus
conseqüències de la DANA de setembre del 2019 i
l’impacte de l’actual situació provocada per la crisi
sanitària de la COVID-19.
Alhora planteja objectius tan importants com
servir de suport al teixit empresarial i a les persones emprenedores, convertir el territori en un
centre de desenvolupament econòmic sostenible,
aconseguir la diferenciació de la comarca respecte d’altres llocs, així com atraure inversió, talent,
negocis i, en un futur pròxim, turisme, alhora que
fomentar el sentiment de pertinença de la ciutadania.
Amb el projecte es pretén crear una marca monolítica que tinga possibilitat de submarques o
declinacions per als diferents sectors d’activitat
sempre partint d’una marca «mare» que serveix
com a paraigua, al mateix temps que té uns valors, uns atributs i una proposta de valor que es
transmeten de manera unitària a les submarques.
Quant al públic destinatari, està prevista l’adhesió
a la marca territori dels vint-i-set ajuntaments
que componen la comarca en primer lloc, per a
continuar de manera gradual amb la implementació de la marca en altres entitats i institucions
públiques, teixit empresarial i associatiu implantats al territori.
Del 2018 al 2019 es duu a terme la fase d’investigació per a conéixer la imatge actual del territori i esbrinar la identitat que volen els diferents
públics. I alhora definir i consensuar una missió,
uns valors i les seues estratègies de desenvolupament per a la comarca.
Paral·lelament, es redacta un pla de comunicació
i implicació amb la finalitat d’aconseguir la màxima participació d’entitats públiques i privades i la
ciutadania.
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Actualment (2020) el procés està en la fase de creació de la imatge gràfica. S’ha comptat amb l’assessorament tècnic d’una associació professional
del disseny de prestigi de la Comunitat Valenciana
per a organitzar el procés.
El projecte compta tant amb la implicació de la Diputació d’Alacant com de representants polítics i
tècnics en desenvolupament local i turisme dels
ajuntaments d’Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benijófar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores,
Formentera del Segura, Guardamar del Segura,
Granja de Rocamora, Jacarilla, Los Montesinos,
Orihuela, Redován, Pilar de la Horadada, Rafal,
Rojales, San Isidro, San Fulgencio, San Miguel de
Salinas i Torrevieja.
A més de representants d’universitats, entitats, collegis professionals i associacions i societat civil.

Font: Acord territorial per a l’ocupació i el desenvolupament
local del Baix Segura

• Seu AGROTECH del Parc Cientíﬁc de la UMH a
l’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO)
El 2018, el Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández (UMH) aprova la posada en marxa
d’AGROTECH, una seu del Parc Científic de la Universitat a l’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO). Un campus que està especialitzat en
el sector de l’agrotecnologia on treballen catorze grups d’investigació, de manera que es dona
suport i solucions a la problemàtica del sector
agroalimentari i agroambiental. És l’únic centre al
sud-oest del Mediterrani que reuneix les característiques dites.
Amb aquesta iniciativa es tracta de fomentar la
capacitació i formació d’entorns cooperatius de
transferència universitat-empresa-administracions, i alhora d’afavorir la formació d’una platafor-

ma multicanal que permeta la innovació, l’emprenedoria, la cogeneració d’idees i la valoració de les
potencialitats de l’EPSO.
• NEW FOOD.
Es tracta d’un concurs de llarga trajectòria dirigit
a l’alumnat de les assignatures de Desenvolupament i Innovació d’Aliments i Màrqueting Alimentari, del grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
de l’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO-UMH).
Consisteix a presentar els productes o aliments
innovadors, des de la composició, formulació
i fabricació, fins a la planificació comercial de
l’aliment, dirigit a segments concrets de consumidors.
Els productes o aliments han de ser innovadors
tecnològicament, a més de desenvolupats i elaborats en els laboratoris del Departament de Tecnologia d’Agroalimentària de l’EPSO, aplicant criteris de racionalitat econòmica. Han de representar
una oportunitat comercial en el mercat i poder-se
dirigir a un segment o segments de consumidors
amb les estratègies de màrqueting adequades.
· Clúster agroalimentari Orihuela - Vega Baja Alacant CAOVBA
El 2019 es constitueix l’Associació Clúster Agroalimentari d’Orihuela-Vega Baja (CAOVBA) amb la
finalitat d’agrupar les empreses, entitats i institucions que treballen en el sector, estratègic, en el
territori, valorar-lo i potenciar els productes de la
comarca.
Convega, integrant de l’Acord territorial, participa
en les entrevistes en profunditat i grup focal que
du a terme l’EPSO per a l’estudi de viabilitat del
clúster agroalimentari en el 2018.
· Clúster d’indústries culturals i creatives
Orihuela - Vega Baja HOCRE
A mitjan 2020 sorgeix la intenció de crear el clúster d’indústries culturals i creatives Orihuela Vega
Baja amb l’objectiu de promoure la cultura, l’art i
la creativitat dels diferents sectors empresarials
del territori que s’hi unisquen.
2.5.4. L’ús de les TIC en el model productiu

d’activitat, a les característiques de l’empresa i a
l’entorn de tot l’ecosistema empresarial.
Amb l’aplicació de les noves tecnologies en les
organitzacions empresarials s’enforteix el sector
productiu, augmenta la productivitat i la competitivitat davant de tercers. Així mateix, això comporta un impacte positiu en el desenvolupament local
del territori.
Per això, els diferents ajuntaments de la comarca, Convega i altres entitats organitzen accions
formatives, a més de jornades per a impulsar
processos d’innovació tecnològica a la comarca
en diferents sectors d’activitat (agroalimentari,
turisme, comerç, etc.) enfocats a la producció, els
costos d’explotació, la comercialització i les estratègies de màrqueting digital i disseny.
Convega i l’Acord territorial organitzen i col·laboren amb altres organitzacions en el foment tant de
l’ús de les TIC com de la innovació organitzacional:
· Trobades Innovadores del Sector Agroalimentari
Vega Baja 2018, organitzat per l’Acord territorial
en col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) de la Universitat Miguel
Hernández.
· Focus Pime i Emprenedoria Vega Baja, promoguts per l’IVACE a través del CEEI Elx amb la collaboració estreta amb Convega:
- Innovació i Màrqueting Digital en el Territori
2019.
- Turisme i comerç innovador 2018.
- Transformació digital en el sector agroalimentari 2017.
· Indústria 4.0 en el Sector Agroalimentari 2018,
organitzada pel Parc Científic de la Universitat
Miguel Hernández (UMH) d’Elx en la seu Agrotech del campus d’Orihuela i en la qual participa
Convega.
Els responsables de pimes i grans empreses de
la comarca són conscients de la necessitat d’incorporar la transformació digital en les seues organitzacions. En són exemple les diferents taules
redones en què han participat on s’ha remarcat la
importància de les noves tecnologies i de la inversió en R+D.

El grau d’incorporació de les TIC en el model productiu està lligat a vegades a la mena de sector
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2.5.5. Informació significativa: impacte de la
COVID-19 en l’associacionisme i els processos
d’innovació
A continuació, s’exposen diferents iniciatives (de
caràcter solidari, reactivació del turisme i comerç
local, prevenció i higienització, desenvolupament
de noves aliances i innovació) dutes a terme per
entitats públiques, teixit empresarial i associatiu,
a més del tercer sector de la comarca, derivades
de l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19
publicades en diferents mitjans de comunicació
des de mitjan març a juny del 2020:

A LA PROVÍNCIA D’ALACANT».
Igualment, l’Estratègia de l’Acord territorial està
alineada amb els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) 2030 de les Nacions Unides, amb
els objectius marcats en les estratègies territorials i ocupació valenciana i el Diagnòstic territorial
del Baix Segura / La Vega Baja duts a terme tots
dos en el marc del pla «Avalem Territori».

Elaboració: Convega. Font: Diferents mitjans de
comunicació durant els mesos de març a juny
2020 (Expansión, Diario Información, Diario de la
Vega, Activa Orihuela, Vega Baja Digital, Todo Cultura Vega Baja, Alacant Gastronòmica Solidària,
Orihuela Fútbol Sala, CMD SPORT, TeleElx, Vega
Baja Deportes)
Hi ha un altre gran nombre d’empreses que de
manera altruista han dut a terme iniciatives per a
pal·liar els efectes de la crisi que, no obstant això,
no s’han fet públiques.
3. ESTRATÈGIES TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ
L’estratègia de l’Acord territorial per a l’ocupació
i el desenvolupament local del Baix Segura està
orientada a la missió de la Marca Territori per a
la comarca consensuada en el procés participat
fet en l’Acord territorial durant els exercicis 2018
i 2019.
Així mateix, el pla estratègic engloba propostes
innovadores com la gestió per valors i atributs de
personalitat de la Marca Territori, els objectius i
les àrees prioritàries d’acció també consensuats
amb agents clau del territori i la societat civil. De
manera que s’obté com a resultat una eina valuosa que millora el compromís de les entitats, de les
organitzacions i de la ciutadania amb la comarca:
S’estableix un objectiu global que pretén resoldre
reptes per a la societat de la comarca i, a més,
crea oportunitats perquè múltiples sectors d’activitat treballen conjuntament.
La missió de la marca territori per a la comarca és «FER DEL TERRITORI UN PROJECTE COMÚ
amb la finalitat d’enfortir una identitat col·lectiva
implicant entitats públiques, privades i ciutadania,
posicionant la comarca com a zona estratègica de
gran valor, promovent el desenvolupament econòmic SOSTENIBLE i el BENESTAR A LA COMARCA I
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Estratègia de l’Acord territorial per l’ocupació i el desenvolupament local.

EIX DE DESENVOLUPAMENT: Terra col·laborativa
· REPTE SOCIOECONÒMIC BAIX SEGURA: Convertir
la comarca en un territori cohesionat i col·laboratiu de referència.
· ALNEACIÓ AMB TENDÈNCIES I POLÍTIQUES:
- Objectius de desenvolupament sostenible
(ODS). Agenda 2030
- ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.
- Objectius Estratègics (OE). Estratègies territorials i ocupació valenciana. «Avalem Territori»
- OE8. COOPERACIÓ INTERIOR: Estructura territorial i xarxes internes.
- OE9. COOPERACIÓ GLOBAL: Xarxes territorials
externes, col·laboracions.
· MISSIÓ PROPOSADA: Generació i consolidació
d’un ecosistema col·laboratiu entre entitats i or-

ÀMBIT TERRIORGANITZACIÓ
TORIAL

TIPUS D’INICIATIVA

INICIATIVA

comarcal

Creu Roja, Carrefour i
la SER

Solidària

Campanya solidària per a recollir aliments a favor de les persones
en desavantatge social com a conseqüència de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19.

comarcal

Jovempa Vega Baja,
Equilibra, Tabisam i
Marsol Internacional

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

Donació de 10.000 màscares a les residències d’ancians de la
comarca.

Nacional

TM Grup Immobiliari

Campanya reactivació del
turisme

Campanya de neuromàrqueting «A tu futuro le encanta el Mediterráneo», per a impulsar i reactivar l’economia del turisme
residencial espanyol.
El principal objectiu de la companyia és potenciar la marca
Espanya, reactivant el turisme residencial després de la crisi del
coronavirus en el sector.

Torrevieja

Associació Aliments
Solidaris Torrevieja /
CaixaBank i la Fundació «la Caixa»

Solidària / Desenvolupament de noves aliances

Poder portar aliments bàsics i ajudar persones vulnerables que, a
més, s’han pogut veure afectades pel coronavirus.

Rojales

Empresa Visornets

Accions per a la prevenció /
Innovació

comarcal

Caixa Rural Central

Solidària / Desenvolupament de noves aliances

Callosa de
Segura

Cox Energy

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

Orihuela

Orihuela Fútbol Sala

Campanya reactivació del
comerç

Orihuela

Jovempa Vega Baja

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

Rafal

Comunitat Islàmica

Solidària

Botiga de telecomuniOrihuela Costa cacions i informàtica
Torrevieja

Solidària / Accions per a la
prevenció / Innovació

comarcal

Cox Energy

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

comarcal

Alacant Gastronòmica
Solidària / CDT de
Torrevieja / Altres
Empreses

Solidària / Desenvolupament de noves aliances

comarcal

Vega Baja Digital

Campanya reactivació del
comerç

Orihuela

Cox Energy

Solidària / Accions per a la
prevenció

comarcal

Conservas Vega Baja

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

comarcal

Alacant Gastronòmica
Solidària / CDT de
Torrevieja / Altres
associacions empresarials

Solidària / Desenvolupament de noves aliances

comarcal

Cox Energy

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

comarcal

VegaFibra

Solidària

Almoradí

Makers anònims

Solidària / Accions per a la
prevenció / Innovació

Sistema de xarxes per a delimitar les platges complint les regles
de distanciament, control d’aforament i limitacions d’accés imposades pel Govern central per a evitar nous contagis de COVID-19.
Donació de 50 tones d’aliments per a cases afectades per la crisi
de la COVID-19 a diverses institucions benèfiques: bancs d’aliments, Creu Roja Espanyola, Càritas, serveis socials.
Donació a l’Ajuntament de Callosa de Segura de quaranta tests
ràpids per a la detecció del coronavirus, per al personal essencial que és al carrer, com ara els policies locals.
Programa de patrocini esportiu a Orihuela, «Tu comercio y el mío»,
amb el qual tracta d’ajudar tots els comerços que així ho sol·liciten
a fer més ràpida i fàcil la recuperació econòmica i la tornada a la
normalitat.
Donació de 1.500 màscares destinades a residències de majors.
Donació de 1.500 quilos de productes no peribles al banc d’aliments municipal.
Creació d’una peça impresa en 3D que s’acobla als poms i permet
accionar-los i obrir la porta sense necessitat d’usar les mans. Les
primeres seixanta unitats s’instal·len al Centre de Salut Orihuela
Costa per a les trenta portes de les diferents consultes i dependències.
Donació de 4.000 tests a l’Hospital Vega Baja i a residències de
majors de la comarca.
Preparació de prop de 1.200 menús que es reparteixen entre els
usuaris de diferents associacions i ONG d’Alacant (900 racions) i
de la comarca d’estudi (300).
Campanya per a ajudar i impulsar el xicotet comerç de la comarca
i fer front a les dificultats que es viuen a causa de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19.
Donació de 200 tests de detecció precoç de coronavirus, per a
detectar la malaltia en el personal dels serveis essencials, en el
cas de presentar símptomes.
Donació de sis tones de productes de primera necessitat a l’Hospital Vega Baja. La donació es compon d’un total de 4.200 botelles
d’aigua i 700 unitats de gel hidroalcohòlic desinfectant.
Iniciativa per a donar cobertura assistencial a les persones més
necessitades de la comarca.

Donació de 4.000 tests ràpids per a l’Hospital Universitari de
Torrevieja així com per a diferents institucions i col·lectius de la
comarca.
Donació de tauletes perquè pacients amb COVID-19 parlen amb
les famílies.
Fabricació de viseres de protecció amb impressora 3D.
S’entreguen un centenar de pantalles protectores als comerciants
del municipi, a través de l’associació del sector en la localitat, però
també a altres col·lectius que estan en primera línia en la pandèmia, i s’arriba fins a Torrevieja i Elx.
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Madrid / Alacant Solidària

RedOnda de los
Huertos

Solidària / Desenvolupament de noves aliances

Rombull

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització /
Desenvolupament de noves
aliances

comarcal

Makers anònims

Solidària / Accions per a la
prevenció / Innovació

comarcal

Grup Paredes

Solidària / Accions per a la
prevenció

Torrevieja

Pilot de motocròs de
Solidària / Accions per a la
Guardamar del Segura prevenció

Província
d’Alacant

Grup Hinsa

Solidària

Província
d’Alacant

Panter

Solidària / Accions per a la
prevenció / Innovació

comarcal

Alumnes i professors
del Departament de
Tecnologia de l’IES
Vega Baja de Callosa

Solidària / Accions per a
la prevenció / Innovació /
Desenvolupament de noves
aliances

Pilar de la
Horadada

Makers anònims

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

comarcal

Makers anònims

Solidària / Accions per a la
prevenció / Innovació

Rojales

Cooperativa de dones
enfranquidores de
Rojales

Solidària / Accions per a la
prevenció i higienització

Donació de verdures i hortalisses al Banc d’Aliments de Madrid, a
més de col·laborar amb la iniciativa de menús solidaris.
Donació de 9.000 metres de goma elàstica per a fabricar màscares de protecció a la plataforma 3D Makers Elx que, de manera altruista, imprimeix viseres protectores en 3D per als professionals
sanitaris i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat que lluiten
contra el coronavirus.
Fabricació de material sanitari (visera de les màscares protectores), entre 2.000 i 2.500, setmanals per a fer front al coronavirus.
Producció, junt amb d’altres 112 persones de Coronavirus Makers
Vega Baja.
Donació d’estoc de calçat sanitari als centres hospitalaris d’Elx,
però també de la comarca i d’Alacant (3.170 parells de calçat
sanitari).
Cessió d’ulleres de competició per a l’Hospital de Torrevieja.
Donació de més de 5.000 botelles d’aigua per a proveir els
diferents Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, com l’Exèrcit i
la Unitat Militar d’Emergències (UME), que s’encarreguen de distribuir per tota la província d’Alacant el subministrament d’aigua on
siga necessari.
Donació de més de 1.300 parells de botes per a equipar l’UME per
a protegir els militars en les tasques de desinfecció de geriàtrics i
espais públics per a fer front al coronavirus.
Donació de material protector, fabricat amb impressores especials, als sanitaris que fan les analítiques i als professionals,
laboratori de l’Hospital Vega Baja.
Nombrosos veïns de tota la comarca, a través dels seus negocis
(papereries, estudis de fotografia, comerços d’informàtica o empreses del sector o uns altres) ajuden perquè el projecte siga una
realitat i es puguen distribuir les pantalles protectores a l’Hospital
Vega Baja, principalment, afegint-hi també altres destinacions
com ara els centres de salut i efectius de les forces de seguretat
perquè el seu treball es faça amb més garanties quant a protecció
en matèria de salut.
Fabricació i confecció de mascaretes i bates, tot el material s’esterilitza abans de lliurar als serveis sanitaris.
Impressores 3D viseres de protecció per a sanitaris. Els oriolans
Estibaliz Martínez i German Arce elaboren màscares i eixos per
a sanitaris i per als Cossos i Forces de Seguretat per a aportar el
seu granet d’arena en la crisi sanitària.
Confeccionen més d’un miler de màscares que distribueixen entre
hospitals i forces de seguretat.
La solidaritat de les treballadores de l’empresa Evimefamm a Rojales és un altre exemple més de la societat generosa que destaca
davant de la crisi sanitària del Coronavirus.

Elaboración: Convega. Fuente: Diferentes medios de comunicación durante los meses de marzo a junio 2020 (Expansión,
Diario Información, Diario de la Vega, Activa Orihuela, Vega Baja Digital, Todo Cultura Vega Baja, Aquí en los Medios de Comunicación, Alicante Gastronómica Solidaria, Orihuela Fútbol Sala, CMD SPORT, TeleElx, Vega Baja Deportes)
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ganismes de la comarca, a més de la cooperació
extraterritorial, impulsant nous projectes i iniciatives orientats a generar valor compartit entre la
xarxa d’actors (M.1).
EIX DE DESENVOLUPAMENT: Terra sostenible
· REPTE SOCIOECONÒMIC BAIX SEGURA: Contribuir a la preservació i renovació dels recursos disponibles en el territori generadors de valor públic.
· ALINEACIÓ AMB TENDÈNCIES I POLÍTIQUES:
- Objectius de desenvolupament sostenible
(ODS). Agenda 2030
- ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs,
resilients i sostenibles.
- ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
- ODS 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
- ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.
- Objectius Estratègics (OE). Estratègies territorials i ocupació Valenciana. «Avalem Territori»
- OE5. MODEL PRODUCTIU: Consolidació del
model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local.
- OE8. COOPERACIÓ INTERIOR i OE9. COOPERACIÓ GLOBAL.

humà i la prosperitat econòmica de comarca.
· ALINEACIÓ AMB TENDÈNCIES I POLÍTIQUES:
- Objectius de desenvolupament sostenible
(ODS). Agenda 2030
- ODS 8: Promoure la plena ocupació i productiva i treball decent.
- ODS 9: Construir infraestructures resilients,
promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
- ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs,
resilients i sostenibles.
- Objectius estratègics (OE). Estratègies territorials i ocupació valenciana. «Avalem Territori»
- OE5. MODEL PRODUCTIU: Consolidació del
model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local.
- OE7. INFRAESTRUCTURA: Millora de les infraestructures, equipaments i serveis públics.
- OE10. INNOVACIÓ: Transversalitat de la innovació.
· MISSIÓ PROPOSADA: Territori actiu, que transforma les necessitats i els problemes en oportunitats, sempre amb una actitud optimista/activa i,
amb capacitat d’adaptació a diferents situacions
anticipant els esdeveniments amb actuacions innovadores (M3).
EIX DE DESENVOLUPAMENT: Terra hospitalària

- OE10. INNOVACIÓ: Transversalitat de la innovació.
· MISSIÓ PROPOSADA: Promoció de la sostenibilitat de la comarca mitjançant la implantació d’actuacions innovadores amb la implicació de la participació ciutadana i afavorir, així, la consecució
d’objectius de desenvolupament sostenible ODS
(M.2).
EIX DE DESENVOLUPAMENT: Terra proactiva
· REPTE SOCIOECONÒMIC: Prendre la iniciativa per
a desenvolupar activitats creatives que impacten positivament en el medi ambient, el benestar

· REPTE SOCIOECONÒMIC: Promoure actuacions
personalitzades, eficients i inclusives en els diferents àmbits d’activitat de la comarca.
· ALINEACIÓ AMB TENDÈNCIES I POLÍTIQUES:
- Objectius de desenvolupament sostenible
(ODS). Agenda 2030
- ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les xiquetes.
- ODS 10: Reduir la desigualtat dins dels països
i entre els països.
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- ODS 16: Promoure societats, justes, pacífiques
i inclusives.
- Objectius estratègics (OE). Estratègies territorials i ocupació valenciana. «Avalem Territori»
- OE3. INCLUSIÓ: Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desfavorits.
- OE6. IGUALTAT: Principi de transversalitat de
gènere, igualtat de condicions entre homes i
dones.

laborals de la població i de l’adequació del sistema de formació local a les necessitats territorials
- OE5. MODEL PRODUCTIU: Consolidació del
model productiu mitjançant l’impuls de sectors existents i el suport a noves activitats especialment de més valor afegit, en el context
del desenvolupament local.
- OE8. COOPERACIÓ INTERIOR.
- OE9. COOPERACIÓ GLOBAL.

· MISSIÓ PROPOSADA: Hospitalitat com a valor
diferencial que al mateix temps té un caràcter
transversal amb la professionalitat, la sostenibilitat, el respecte, la confiança, la participació i la
integració (M4).
EIX DE DESENVOLUPAMENT: Terra competitiva
· REPTE SOCIOECONÒMIC: Desenvolupar una cultura que done suport a la innovació i la transversalitat involucrant actors públics i privats per a
continuar creixent i incrementant la confiança del
mercat exterior, alhora que es millore l’aprofitament del capital humà i l’atracció de talent.
· ALINEACIÓ AMB TENDÈNCIES I POLÍTIQUES:
- Objectius de desenvolupament sostenible
(ODS). Agenda 2030

- OE10. INNOVACIÓ: Transversalitat de la innovació.
MISSIÓ PROPOSADA: Transformació de l’estructura productiva cap a la innovació que genere
ocupació de qualitat, basada en els pilars-valors
fonamentals que hi ha a la comarca com ara la
tradició, el coneixement, l’experiència i la professionalitat (M5).
Cadascuna de les missions exposades en els epígrafs anteriors participen de la missió de la Marca
Territori per a la comarca. És ara quan les missions es fan operatives a través d’objectius i/o accions estratègiques. No tenen sentit en si mateixos,
sinó que són mitjans que ajuden a aconseguir els
reptes i, al seu torn, a complir les missions.
Pla d’acció:

- ODS 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge permanent.
- ODS 8: Promoure la plena ocupació i productiu
i treball decent.
- ODS 9: Promoció de la industrialització inclusiva, sostenible i fomentar la innovació.
- ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.
- Objectius stratègics (OE). Estratègies territorials i ocupació valenciana. «Avalem Territori»
- OE1. INSERCIÓ: Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció laboral
- OE2. QUALITAT: Qualitat de l’ocupació i millora
de les pràctiques de gestió de la mà d’obra
- OE4. FORMACIÓ: Millora de les qualificacions
796

Tot el que s’ha exposat fins ara requereix una planificació estratègica com a instrument operatiu
que proporciona la programació que cal seguir
d’una sèrie d’accions buscant la major eficàcia
per a aconseguir les metes fixades del projecte.
Però, al mateix temps, s’ha de tindre en compte
que una bona estratègia ha de ser dinàmica, flexible i capaç d’adaptar-se a situacions, en el nostre cas, tant de les conseqüències derivades de
la crisi sanitària COVID-19 com de les propostes
sorgides dels diferents processos participats a la
comarca que Convega desenvolupe o participe en
els pròxims exercicis. Per això, hi ha la possibilitat
d’ajust i inclusió de nous objectius, accions i indicadors sempre alineats amb les missions proposades.
Els objectius següents estan extrets del procés
participatiu dut a terme en el projecte de creació
de la Marca Territori de l’Acord territorial per l’ocupació i el desenvolupament local del Baix Segura

2018/2019, en el qual participa més d’un centenar
d’agents clau de la comarca i la ciutadania de la
comarca:

el 29 d’octubre del 2019 al Centre Cultural de
Ciudad Quesada (Rojales).

- Grup focal a San Fulgencio el 4 d’abril del
2019: dirigit a entitats públiques i privades,
associacions professionals i no professionals

- Pla Vega Renhace, l’objectiu del qual és impulsar un entorn resilient que afavorisca la
regeneració econòmica i social de la comarca,
al mateix temps que promoga un desenvolupament territorial, absolutament respectuós
amb el medi ambient, que prepare per a futurs
episodis de temporals i que possibilite una
vertebració major del territori amb la resta de
la Comunitat Valenciana, organitzat per la Generalitat Valenciana de febrer a juny del 2020.

- Fòrum ciutadà a San Isidro el 30 d’abril del
2019: dirigit a la ciutadania.

Els objectius següents presenten la mateixa estructura:

- Grup focal a Rafal el 27 de març del 2019: dirigit a representants polítics de les àrees de
Promoció, Desenvolupament Local i Turisme,
ADL i tècnics de turisme dels municipis.

Imatges de diferents actuacions del procés participat del projecte de creació de la Marca Territori
per a la comarca. Elaboració: Convega.
En les dinàmiques de treball s’exposen els resultats obtinguts en la fase d’investigació (missió, valors i atributs de la Marca Territori per a la
comarca), es validen i es treballa una estratègia
de desenvolupament consensuant objectius prioritaris d’actuació, propostes d’accions i prioritats
d’implementació.
Així mateix, cal assenyalar que Convega, com a
agent clau de la comarca, també ha participat activament en diferents processos participats duts a
terme per altres entitats:
- Grup focal. Sector Agroalimentari del Baix
Segura, «Avalem Territori», organitzat pel Vicerectorat d’Ocupació i Estudiants i celebrat

· Procés afectat.
· Objectiu del Diagnòstic del territori del Baix Segura 2017
· Objectius estratègics 2020.
· Anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats del territori (DAFO).
· Descripció del projecte.
· Impacte i beneficis per a la societat i economia
de la comarca.
· Relació amb els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030, amb els objectius estratègics de les estratègies territorials i ocupació
valenciana «Avalem Territori» i amb les missions
proposades.

Diferentes actuaciones del
proceso participado del
proyecto de creación de
la Marca Territorio para
la Vega Baja. Elaboración:
Convega.
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· Indicadors d’avaluació.
· Administració competent.
· Públic destinatari.

vestigació i innovació d’Europa per a la dècada
vinent. És a dir, es marca una missió que, alineada als recursos, permeta mobilitzar qualsevol
sector d’activitat i camps de coneixement per a
proposar projectes innovadors amb impacte en
la missió.

· Generació de xarxes.
· Sectors d’activitat.
4. CONCLUSIONS
El model de planificació estratègica exposat
s’inspira en les anàlisis de Mariana Mazzucato
sobre futures polítiques basades en matèria d’in-

L’Estratègia territorial i d’ocupació a la comarca
s’orienta a la missió, els valors i els atributs de
personalitat de la Marca Territori per a la comarca, ja que una marca territori s’ha de crear unida
a la planificació del desenvolupament territorial
global en els aspectes econòmics, socials, culturals i mediambientals.

PROCÉS AFECTAT «VEGA BAJA DESARROLLO»: MARCA TERRITORI
OBJECTIU DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI 2017
Consensuar una imatge de marca territorial de la comarca entre les entitats públiques, el teixit empresarial, associatiu i la ciutadania, que
done suport a tots els sectors productius del territori i siga garantia de diferenciació respecte d’altres territoris (identificant la missió, els
valors i els objectius compartits a escala comarcal).
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2020
Implementar la Marca Territori per a la comarca.
Promoure el treball conjunt i col·laboratiu de tots els integrants del territori, fomentant la interlocució i cooperació entre les entitats públiques, el teixit empresarial, associatiu i la ciutadania.
DEBILITATS

Desenvolupament i implementació de la marca territori per a la comarca.

AMENACES
Proximitat d’altres territoris amb més capacitat d’actuació i
adaptació als canvis que comporta la pèrdua de talent i inversions.
COVID-19: Competència entre destinacions per a captar turisme
espanyol.

FORTALESES
Fase d’investigació (fase I) del projecte de creació d’una marca territori
per a la comarca ja duta a terme per l’Acord territorial per a l’ocupació i
el desenvolupament local al Baix Segura, promogut per Convega.
El projecte de creació d’una marca territori impulsat per l’Acord territorial, liderat per Convega i avalat per la Universitat d’Alacant, que està en
fase de creació i pla de comunicació i implicació, alineat amb els ODS
de l’Agenda 2030.
La proximitat entre els vint-i-set municipis de la comarca comporta
tindre una estructura zonal excel·lent en conjunt, per al treball en xarxa.
Actitud i esperit empresarial com a característica del territori de la comarca, facilita la conscienciació del teixit empresarial que les relacions
de cooperació entre sectors són una oportunitat de negoci.
Convega disposa d’una xarxa d’agents clau col·laboradors.

OPORTUNITATS

Ajudar a aconseguir de manera transversal els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.
COVID-19: Tendència al màrqueting enfocat a generar productes i experiències adaptades al nou consumidor i al retorn de
la inversió.

DESCRIPCIÓ
Implementació i disseny d’estratègia de penetració en el mercat de la Marca Territori, creada sobre la base d’un procés participat, com a
estratègia per a fomentar l’ocupació a la comarca.
Acció que fomentarà la consolidació del model productiu mitjançant l’impuls dels sectors existents i el suport a noves activitats especialment de més valor afegit. Potenciarà el desenvolupament econòmic com a motor de generació d’ocupació i l’enfortiment de la competitivitat empresarial.
La implantació de la Marca Territori servirà de suport al teixit empresarial i a les persones emprenedores, convertirà el territori en un
centre de desenvolupament econòmic sostenible, aconseguirà la diferenciació de la comarca respecte d’altres llocs, i permetrà atraure
inversió, talent, negocis i, en un futur pròxim, turisme, al mateix temps que fomenta el sentiment de pertinença de la ciutadania.
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IMPACTE I BENEFICIS PER A LA SOCIETAT I L’ECONOMIA
Es tracta d’un projecte que sorgeix del Diagnòstic territorial participat dut terme per l’Acord territorial per l’ocupació i el desenvolupament
local, integrat per Convega i els agents socials de la comarca (2017), en el marc del pla «Avalem» Territori, una de les estratègies més
ambicioses impulsades per GVA LABORA per a fer polítiques territorials per a l’ocupació i el desenvolupament local de caràcter transversal i més adaptades a les necessitats reals del territori.
En la fase d’investigació (fase I), en 2018-2019, es va determinar de manera consensuada la imatge actual del territori i la volguda. Així
mateix, es van validar les fortaleses diferencials, els valors i els atributs de personalitat que identifiquen la comarca, així com l’estratègia
de desenvolupament amb la participació i implicació d’entitats clau del territori (administracions públiques, teixit empresarial, associacions, etc.) i la ciutadania.
En l’exercici 2019-2020 de l’Acord territorial es crea, mitjançant la convocatòria oberta a professionals del disseny denominada Crida a
Projecte en col·laboració amb agents clau del disseny i publicitat de la Comunitat Valenciana, la imatge gràfica de la marca territori.
És un projecte innovador, ja que genera valor públic per al territori i la ciutadania, facilita les aliances multiactor, alhora que estreteix la
col·laboració interdepartamental de la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i els 27 ajuntaments de la comarca. Així mateix, és
un projecte necessari en un territori que ha patit fa poc les greus conseqüències de la DANA i l’impacte de l’actual situació provocada
per la crisi sanitària de la COVID-19, per la qual cosa amb el desenvolupament es pretén donar suport a tots els sectors productius de la
comarca i ser garantia de diferenciació respecte d’altres zones geogràfiques.
Està avalat des de l’inici per la Universitat d’Alacant i per més d’un centenar d’agents clau de la comarca.
RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
DE L’AGENDA 2030
Objectiu que ajuda a aconseguir de manera transversal els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE) DE LES
ESTRATÈGIES TERRITORIALS I OCUPACIÓ VALENCIANA.
«AVALEM TERRITORI»
La proposta té un abast integral amb els deu objectius estratègics per al foment de l’ocupació.

ACCIONS PROPOSADES
• Pla d’actuacions encaminades a la comunicació de la Marca Territori creada, part gràfica, atributs i valors emocionals.
• Definició del reglament d’ús i adhesió.
• Disseny d’estratègia de penetració en el mercat, implementació, comunicació i màrqueting.
• Elaboració d’un pla d’accions formatives sobre la marca territori dirigit als agents clau.
• Grau de satisfacció i coneixement de la marca territori.
• Ampliació de la xarxa d’agents clau i ambaixadors de la marca.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
• Nre. d’actuacions/esdeveniments organitzats i/o en els quals es participa per a la promoció de la Marca Territori creada.
• Nre. d’ajuntaments de la comarca que sol·liciten l’ús de la marca.
• % de sectors d’activitat de la comarca que sol·liciten l’ús de la marca.
• Nre. d’ajuntaments de la comarca que fan ús de la marca (nre. de concessions).
• % de sectors d’activitat de la comarca que fan ús de la marca (% de concessions).
• % de respostes rebudes que indiquen un grau de satisfacció i identificació elevat.
• Nre. d’organitzacions/entitats ambaixadores de les missions que s’impliquen en les accions desenvolupades per l’entitat i/o duen a
terme projectes que repercuteixen en la consecució de la missió.
ADMINISTRACIÓ COMPETENT

PÚBLIC DESTINATARI

Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental), Diputació
d’Alacant, Convega, ajuntaments

Administració pública, teixit empresarial i associatiu, persones
emprenedores i població de la comarca.

GENERACIÓ DE XARXES:

SECTORS D’ACTIVITAT

Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental), Diputació
d’Alacant, Convega, ajuntaments, tècnics i tècniques municipals de
turisme, agents d’ocupació i desenvolupament local, agents socials,
altres entitats públiques, universitats, teixit empresarial, associatiu i
ciutadania.

Marca monolítica amb possibilitat de submarques que dona
suport a tots els sectors productius del territori.
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PROCÉS AFECTAT «VEGA BAJA DESARROLLO»: TURISME SOSTENIBLE
OBJECTIU DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI 2017
Apostar per un model de desenvolupament turístic sostenible i diferenciador. Un turisme adequat als recursos que caracteritzen el territori, el patrimoni cultural, ambiental i paisatgístic amb capacitat de generar riquesa a la comarca, ocupació estable i de qualitat.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2020
· Promocionar conjuntament els actius turístics que hi ha en el territori amb la finalitat de reforçar el sentiment de pertinença dels ciutadans cap a la comarca que afavoreix un major compromís.
· Equilibrar el creixement consolidat de la costa amb el potencial de la zona d’interior per a fomentar el desenvolupament econòmic sostenible i la fruïció de la comarca, alhora que donar a conéixer la diversitat del territori, que ajude a conservar i protegir el patrimoni rural,
natural i cultural.
DEBILITATS
AMENACES
· Efectes de la DANA. Deterioració i danys produïts en
instal·lacions i l’entorn natural.
· Falta de coneixement, de valoració del patrimoni cultural i · Proximitat a altres territoris amb més capacitat d’actuació i adaptació als
natural que uneix els municipis.
canvis que comporta la pèrdua de turistes, talent i inversions.
· Escassa comercialització / promoció dels recursos i
· Més reconeixement d’altres ofertes turístiques d’altres territoris de la proserveis del territori per a ser més competitius com a desti- víncia o les comunitats autònomes pròximes.
nació d’interior i costa.
· Adaptació i mitigació del canvi climàtic (possibles futures DANA, falta d’ai· Proximitat del territori de la comarca a altres ciutats i te- gua, pujada del nivell del mar, etc.).
rritoris que poden tindre més atractiu per a les empreses, COVID-19:
la població, estudiants i turistes.
· Recuperació lenta de la normalitat econòmica del turisme, ja que depén de
· Turisme residencial com a model turístic a la comarca.
molts factors perquè puguen recuperar al 100% l’activitat, com abans de la
COVID-19:
crisi sanitària.
· Notable destrucció de llocs de treball, ERTO i ERO en el
· Competència entre destinacions per a captar turisme nacional.
teixit empresarial de la comarca, sumat al cessament
d’activitats no essencials (turisme, comerç, etc.).
FORTALESES

OPORTUNITATS

· La comarca té paratges naturals, paisatges i orografia de
gran valor, a més de rutes i sendes homologades per Convega (PR-CV 441; PR-CV 442 i PR-CV 447), que discorren en
conjunt per nou localitats de la zona.
· Diversitat territorial (riu, horta, mar, clima, patrimoni
cultural, tradicions, gastronomia, turisme, història, agricul- · Gran nivell de connexió entre el sector agroalimentari i turisme, i també
tura, productes de qualitat, societats musicals). Patrimoni
amb altres activitats econòmiques.
hidràulic i cultura de l’aigua. Festes d’interés turístic inter- · Tendència de grups de població jove que aposten per l’agroturisme i la sost
nacional i nacional.
enibilitat.
· Riquesa gastronòmica, alta qualitat de matèries primeres · Increment de l’interés pel turisme cultural i d’experiències agricultura
i productes de l’horta vinculats al territori (carxofa, magra- ecològica, productes de km 0, gastronomia tradicional (dolços, conserves,
na, cítrics, nyora, bacora, meló de tot l’any, etc.).
embotit, formatge, vi, oli i altres productes arrelats a la tradició i al territori).
· Desenvolupament de sinergies per a l’enfortiment del
· Turisme-esport actiu (escalada, senderisme, córrer, etc.), complementari al
triangle TURISME – GASTRONOMIA – AGRICULTURA.
turisme residencial.
· Clima excel·lent amb implicacions positives per a la salut, · El turisme d’interior no acusa tant l’estacionalitat com el turisme de «sol i
la fruïció d’espais naturals, i la pràctica d’esport a l’aire
platja».
lliure.
COVID-19:
· Actitud i esperit empresarial com a característica del
· Possible tendència a destinacions sostenibles, no massificades, gaudi d’acterritori de la comarca, facilita la conscienciació del teixit
tivitats a l’aire lliure i en contacte amb la naturalesa.
empresarial que les relacions de cooperació entre sectors · Increment del turisme domèstic.
són una oportunitat de negoci.
· Manteniment i fidelització del nou turista que arriba al territori després de
· Presència de Xarxa Tourist Info, d’agències de desendescartar altres destinacions on se sent més insegur per garanties sanivolupament local, el Consorci per al Desenvolupament
tàries adequades.
Econòmic Vega Baja (Convega) i l’Acord per a l’ocupació i
· Analitzar els fluxos de consum vinculats al turisme, en les àrees de comerç,
desenvolupament local.
hostaleria, transport, gastronomia o moviment residencial per a posar el
· Aposta del conjunt dels ajuntaments de la comarca pel
focus d’atenció en el desenvolupament de les mesures més adequades i
turisme, com a element de desenvolupament econòmic,
òptimes per a garantir la seguretat.
social, empresarial, cultural i mediambiental.
· Tendència al màrqueting enfocat a generar productes i experiències adapta· Valors identificats: seguretat i «hospitalitat» de la comar- des al nou consumidor turístic i al retorn de la inversió.
ca.
· Dualitat: litoral amb destinacions turístiques madures –
interior sense explotar com a destinació turística.
· Existència d’un CDT Turisme a la comarca.
· Convega disposa d’una xarxa d’agents clau col·laboradors.
DESCRIPCIÓ
La comarca es caracteritza per la varietat de recursos i uns importants trets distintius, com la situació geogràfica privilegiada, el clima,
la diversitat territorial, l’extens patrimoni cultural i etnogràfic, la riquesa gastronòmica, els productes de l’horta, etc. S’han d’ordenar,
articular i valorar els recursos en conjunt, amb l’objectiu de conéixer els recursos de què es disposa i poder planificar correctament en el
territori.
La demanda d’espais d’oci per part de la població urbana és cada vegada més important. Una demanda que pot lligar-se fàcilment a la
cerca i recuperació dels valors socioculturals de l’espai rural i a les activitats en contacte amb la naturalesa. D’altra banda, s’ha de millorar l’atractivitat dels productes amb potencial en el territori per a posicionar-nos com una destinació competitiva com més diferenciada
possible i que aporte el màxim valor afegit al visitant.
Una línia d’actuació que busca promocionar des d’un punt de vista comarcal activitats turístiques competitives, diferenciadores i diversificades amb capacitat d’atraure el públic d’interés a la comarca, generar nous productes turístics, respecte i protecció del medi ambient, la
història, els costums i les tradicions que uneixen el territori, alhora que enfortir el sentiment de pertinença.
A més, es vol fer veure de manera palpable i demostrativa que el turisme sostenible per a TOTS és una important oportunitat de negoci
i un nou filó d’ocupació. Una sostenibilitat vinculada a la seguretat sanitària i salut de l’ambient de consum turístic, i com a argument de
consum associat a productes turístics d’alt valor sostenible.
IMPACTE I BENEFICIS PER A LA SOCIETAT I L’ECONOMIA
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El benefici principal és que es tracta d’un dels primers passos que cal fer en el disseny de polítiques turístiques per a desenvolupar en
un territori, ja que ha de dirigir-se a la identificació i avaluació del producte turístic que millor s’adapte als requeriments del mercat, de
manera que s’optimitzen econòmicament i/o socialment les inversions que s’haja de fer.
Es tracta d’un objectiu necessari en un territori que ha patit recentment les greus conseqüències de la DANA i l’impacte de l’actual situació
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19.
· Possibilitat de detectar recursos turístics infravalorats.
· Garanteix l’accés al medi natural.
· Redueix l’impacte ambiental.
· Promou la cohesió del territori.
· Amplia l’oferta turística i augment la competitivitat del sector turístic a la comarca.
· Millora l’accessibilitat i la seguretat.
· Contribueixen a «descobrir» i valorar els valors culturals i patrimonials de les zones que travessen.
· Eina de treball indispensable per a elaboració de plans i programes de desenvolupament turístic, i per a la presa de decisions en matèria
de turisme.
· Satisfà les demandes d’informació requerides pel sector públic, el sector privat i els usuaris en general, amb el propòsit d’aconseguir el
millor aprofitament de la base de dades.
· Propicia el desenvolupament i la integració de productes turístics, sobre la base de la informació de l’inventari.
· Ajuden a frenar el despoblament de les zones rurals gràcies a l’aportació econòmica que suposa el turisme sostenible.
· Millora de l’atractivitat del producte per a la destinació.
· Augmenta la competitivitat del sector turístic a la comarca.
· Genera valor públic per a la ciutadania.
· Genera sinergies amb el projecte de creació d’una marca territori de Convega.
RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS
RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
ESTRATÈGICS (OE) DE LES ESTRATÈGIES RELACIÓ AMB LES MISSIONS
SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030
TERRITORIALS I OCUPACIÓ VALENCIANA. PROPOSADES
«AVALEM TERRITORI»
· ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per
a tots en totes les edats.
· ODS 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball
decent per a tots.
· OE2. QUALITAT: Qualitat de l’ocupació i
· ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments
millora de les pràctiques de gestió de la mà
humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
d’obra.
· M1. Promoció de la sostenibili· ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció
· OE.5 MODEL PRODUCTIU: Consolidació
tat de la comarca.
sostenibles.
del model productiu mitjançant l’impuls de · M4. Hospitalitat com a valor
· ODS 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi
sectors existents i el suport a noves activi- diferencial.
climàtic i els seus efectes.
tats especialment de més valor afegit, en el · M5. Transformació de l’es· ODS 14: Conservar i utilitzar de manera sostenible els
context del desenvolupament local.
tructura productiva cap a la
oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupa· OE8. COOPERACIÓ INTERIOR: Estructura
innovació que genere ocupació
ment sostenible.
territorial i xarxes internes.
de qualitat.
· ODS 15: Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar
· OE9. COOPERACIÓ GLOBAL: Xarxes territocontra la desertificació, detindre i invertir la degradació de
rials externes, col·laboracions.
les terres i detindre la pèrdua de biodiversitat.
· ODS 16: Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives.
· ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
ACCIONS PROPOSADES
· Valoració dels productes turístics de la comarca.
· Elaboració de l’inventari de recursos turístics.
· Actualització del catàleg de recursos turístics de la comarca.
· Creació de la xarxa comarcal de rutes.
· Disseny d’un pla de promoció dels recursos a escala comarcal.
· Disseny i execució del pla d’accions destinades a la millora de la qualificació del sector.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
· Nombre d’accions concretes encaminades a promoure el turisme i oci inclusiu a través de les rutes de senderisme, homologades per
Convega davant la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.
· Elaboració de memòries i informes relatius a l’objectiu.
· Nombre de rutes creades que se centren en la cultura i patrimoni tradicional/local.
· Nombre d’actuacions/esdeveniments organitzats i/o en els quals es participa per a la promoció del turisme sostenible a la comarca.
· Nombre d’organitzacions/entitats ambaixadores de les missions que s’impliquen en les accions desenvolupades per l’entitat i/o duen a
terme projectes que repercuteixen en la consecució de la missió.
ADMINISTRACIÓ COMPETENT
PÚBLIC DESTINATARI
Administració local, tècnics
i tècniques municipals de
turisme, agents d’ocupació i
Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental), Diputació d’Alacant, Convega, ajuntaments
desenvolupament local, teixit
empresarial i emprenedors,
teixit associatiu i ciutadania.
GENERACIÓ DE XARXES
SECTORS D’ACTIVITAT
Turisme de la Comunitat Valenciana GVA (col·laboració interdepartamental), Diputació d’Alacant, Patronat
Sector turístic (sector clau i
de Turisme Costa Blanca, ajuntaments.
tractor a la comarca), hostaleTècnics i tècniques municipals de turisme, agents d’ocupació i desenvolupament local, agents socials,
ria, restauració i serveis.
altres entitats, universitats, teixit empresarial, associatiu i ciutadania.
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ESTRATÈGIA TERRITORIAL I OCUPACIÓ VEGA BAIXA
PROCÉS AFECTAT «VEGA BAJA DESARROLLO»: SECTOR AGROALIMENTARI I
OBJECTIU DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI 2017
Impulsar la innovació en la transformació agroalimentària per a augmentar el valor afegit i la competitivitat dels productes de la indústria
agroalimentària de la comarca. Promoure accions encaminades a potenciar el sector, clau, a la nostra comarca, que generarien un impacte positiu apreciable sobre l’economia, la societat i l’entorn ambiental, especialment en la generació d’ocupació i riquesa, reactivació de
l’economia.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2020
· Millorar el posicionament de la comarca a escala provincial, autonòmica, estatal i internacional per a atraure inversió, talent, negocis,
residents, estudiants i turisme, convertint-ne els sectors productius tradicionals, estratègics i capdavanters en opcions laborals atractives.
· Analitzar els canvis de comportament i nous hàbits que han sorgit a la comarca i territoris externs, així com estudiar les tendències de
consum de productes agroalimentaris.
DEBILITATS
AMENACES
· La falta de fortalesa dels productors locals davant de les
grans empreses.
· DANA-setembre del 2019: Pèrdues en producció i infraestructures conseqüència de la climatologia adversa.
COVID-19:
· El confinament i el tancament del canal Horeca (que
· Model de consum que cada vegada deixa més de costat el xicotet productor
presta subministrament als establiments d’hostaleria, hoi comerç local.
tels, cafeteries, etc.) per la crisi sanitària provoca pèrdues
· Proximitat a altres territoris amb més capacitat d’actuació i adaptació als
econòmiques importants en el sector agroalimentari de la
canvis que comporta la pèrdua de competitivitat.
comarca.
· Notable destrucció de llocs de treball, ERTO i ERO en
el teixit empresarial de la comarca, sumat al cessament
d’activitats no essencials.
· Les exportacions dels productes de la comarca cauen en
el primer semestre fora de la Unió Europea.
FORTALESES
OPORTUNITATS
· Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO).
· El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat valenciana ofereix asses· Teixit empresarial consolidat i amb experiència en el
sorament de cultiu ecològic, igual que altres entitats.
sector agroalimentari.
COVID-19:
· Creixement de la superfície de cultiu ecològic a la comar- · Demanda en creixement de productes de quilòmetre zero pel fet que la
ca, més conscienciació mediambiental i rendibilitat.
crisi sanitària ajuda a consolidar la tendència a l’alimentació saludable, ja
COVID-19:
que està entre les recomanacions de metges i nutricionistes per a potenciar
· Increment de la distribució en línia i serveis a domicili
el sistema immunitari.
d’agricultors i de comerços de proximitat.
· Tendència creixent entre els consumidors a demanar productes i mètodes
· El sector agroalimentari és clau a la comarca i resulta
de producció promotors d’un estil de vida saludable a través de l’alimentació,
imprescindible, no sols per a abastir la població, sinó com
i sostenible mitjançant una relació directa i de confiança amb productors
a generador d’ocupació en una situació com l’actual crisi
locals. Proximitat, proximitat i capacitat de relació directa amb el client.
sanitària, potenciant la sostenibilitat de l’economia.
· Tendència a la distribució en línia. Les empreses que davant de la situació
· El sector agroalimentari de la comarca té una potent
provocada per la COVID-19 han flexibilitzat els canals de comercialització,
estructura de producció primària o bàsica, afavorida per
s’han adaptat a les noves circumstàncies. D’altra banda, els consumidors
unes bones condicions de sòl i climàtiques, amb capacitat
han canviat la manera d’adquirir aliments i ara no necessiten veure per a
de generar volum, qualitat i varietat de productes.
comprar i confien en el servei a domicili.
· Alta qualitat objectiva dels productes hortofructícoles,
Internet i xarxes socials com a eines facilitadores del contacte entre producen general, ja representen per si mateixos una important
ció, distribució i consum.
fortalesa sectorial que és necessari comunicar i promocio- · La infraestructura productiva del sector agroalimentari ha oferit una resnar millor, així com aprofitar millor en les estratègies de
posta excel·lent a la crisi generada per la COVID-19 des del moment en què
màrqueting del sector.
es va decretar l’estat d’alarma.
DESCRIPCIÓ
En primer lloc, dissenyar i posar en marxa un sistema integral d’informació del sector agroalimentari capaç d’oferir una imatge completa
del sector, i disposar un sistema que en permeta l’actualització periòdica per a conéixer dades d’evolució.
Amb l’objectiu d’identificar la situació precisa del sector en conjunt mitjançant la consulta directa i múltiple a productors, majoristes, canals especialistes de venda, distribució convencional, grups de consum i Horeca, així com a entitats de certificació, associacions sectorials
i organitzacions.
En segon lloc, enfortir la vertebració del sector mitjançant l’impuls d’una eina de servei comú, una plataforma de compres centralitzades,
virtuals i/o físiques, que facilite el contacte i satisfaça les necessitats empresarials i de gestió que presente el sector, prèviament. Oferir
als xicotets comercialitzadors i a les botigues de barri una solució de venda en línia per a accedir a clients que consumeixen en grans
superfícies o no compren en establiments de proximitat.
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IMPACTE I BENEFICIS PER A LA SOCIETAT I L’ECONOMIA
Es tracta d’un objectiu necessari en un territori que ha patit recentment les greus conseqüències de la DANA i l’impacte de l’actual situació
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19:
· Valoració del teixit empresarial de la comarca: agricultura, pesca, ramaderia, transformació alimentària, comerços.
· Serveix de suport al teixit empresarial i emprenedors/ores.
· Millora les xarxes de col·laboració.
· Valoració de l’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) i associacions professionals agroalimentàries de la comarca.
· Promoció del producte sostenible de proximitat i km 0.
· Promou actituds de conscienciació i conservació dels recursos naturals del territori.
· Potencia la vertebració sectorial i millora la capacitat d’interlocució, negociació i defensa dels interessos del sector.
· Fomenta el sentiment de pertinença de la ciutadania.
· Aconsegueix la diferenciació de la comarca respecte d’altres llocs similars.
· Atrau inversió, talent, negocis i innovació.
· Genera sinergies amb el projecte de creació d’una marca territori per a la comarca desenvolupat per Convega.
RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
(OE) DE LES ESTRATÈGIES TERRITORIALS
RELACIÓ AMB LES MISSOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030
I OCUPACIÓ VALENCIANA. «AVALEM
SIONS PROPOSADES
TERRITORI»
· ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura
sostenible.
· ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per
a tots en totes les edats.
· M1. Generació i conso· ODS 8: Promoure el creixement econòmic sostingut,
· OE2. QUALITAT: Qualitat de l’ocupació i millo- lidació d’un ecosistema
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball
ra de les pràctiques de gestió de la mà d’obra. col·laboratiu
decent per a tots.
· OE.5 MODEL PRODUCTIU: Consolidació
· M2. Promoció de la soste· ODS 9: Construir infraestructures resilients, promoure
del model productiu mitjançant l’impuls de
nibilitat de la comarca
la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la
sectors existents i el suport a noves activitats · M3. Capacitat d’adaptació
innovació.
especialment de més valor afegit, en el cona diferents situacions antici· ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments
text del desenvolupament local.
pant els esdeveniments amb
humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
· OE8. COOPERACIÓ INTERIOR: Estructura
actuacions innovadores.
· ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció
territorial i xarxes internes.
· M5. Transformació de
sostenibles.
· OE9. COOPERACIÓ GLOBAL: Xarxes territol’estructura productiva cap
· ODS 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el
rials externes, col·laboracions.
a la innovació que genere
canvi climàtic i els seus efectes.
ocupació de qualitat.
· ODS 15: Conservar i utilitzar de manera sostenible els
oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
· ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
ACCIONS PROPOSADES
· Identifica la demanda i l’oferta, el grau d’acceptació de productes de km 0, els hàbits de consum, les despeses en suposen els productes.
· Elaborar memòries i informes relatius a l’objectiu. Informar sobre els resultats de l’estudi als actors clau de l’estudi.
· Donar suport i ajudar en la signatura d’acords de col·laboració entre actors i entitats del sector.
· Disseny i implementació d’un pla de màrqueting i publicitat.
· Disseny, desenvolupament i implementació d’un sistema de comunicació, informació i divulgació de la producció i del sector en la societat en general.
· Disseny i execució del pla d’accions formatives destinat a la millora de la qualificació i professionalització del sector a través de formació
en màrqueting, comerç, gestió de categories i control de gestió de vendes.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
· Nombre d’acords de col·laboració signats entre entitats/organitzacions amb la intermediació de l’entitat.
· Nombre d’actuacions/esdeveniments organitzats i/o en els quals es participa per a valorar el sector agroalimentari a la comarca.
· Nombre d’organitzacions/entitats ambaixadores de les missions que s’impliquen en les accions desenvolupades per l’entitat i/o duen a
terme projectes que repercuteixen en la consecució de la missió.
ADMINISTRACIÓ COMPETENT
PÚBLIC DESTINATARI
Teixit empresarial, emGeneralitat Valenciana (col·laboració interdepartamental), Diputació d’Alacant, Convega, ajuntaments, Escola
prenedor de la comarca i
Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) de la Universitat Miguel Hernández, Parc Científic Agrotech.
ciutadania.
GENERACIÓ DE XARXES
SECTORS D’ACTIVITAT
Sector agrari, agroalimentari
Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental), Diputació d’Alacant, Convega, ajuntaments, agents
(sector clau i tractor a la
d’ocupació i desenvolupament local, agents socials, altres entitats, universitats, clústers, teixit empresarial,
comarca), i indirectament el
associatiu i ciutadania.
sector serveis.
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ESTRATÈGIA TERRITORIAL I OCUPACIÓ VEGA BAIXA
PROCÉS AFECTAT «VEGA BAJA DESARROLLO»: SECTOR AGROALIMENTARI II
OBJECTIU DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI 2017
Impulsar la innovació en la transformació agroalimentària per a augmentar el valor afegit i la competitivitat dels productes de la indústria
agroalimentària de la comarca. Promoure accions encaminades a potenciar el sector, clau, a la nostra comarca, que generarien un apreciable impacte positiu sobre l’economia, la societat i l’entorn ambiental, especialment en la generació d’ocupació i riquesa, reactivació de
l’economia.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2020
· Millorar el posicionament de la comarca a escala provincial, autonòmica, estatal i internacional per a atraure inversió, talent, negocis,
residents, estudiants i turisme, convertint-ne els sectors productius tradicionals, estratègics i capdavanters en opcions laborals atractives.
· Promocionar la creació i l’atracció d’empreses de base tecnològica en el sector agroalimentari.
DEBILITATS

AMENACES

· Falta de relleu generacional en el sector agroalimentari.
· Necessitat de més desenvolupament tecnològic en el
sector agroalimentari de la comarca, infraestructures
productives, millora de les xarxes, sistemes de vigilància
de sanitat, etc. que garanteix la producció sense comprometre el medi ambient.
COVID-19:
Les exportacions dels productes de la comarca cauen en
el primer semestre fora de la Unió Europea.

· Alta mortalitat empresarial en els primers anys de vida de l’empresa.
· Proximitat a altres territoris amb una major capacitat d’actuació i adaptació
als canvis que comporta la pèrdua de competitivitat.
COVID-19:
El sector agroalimentari no és impermeable a la caiguda del turisme, i aliments i begudes es deixen de consumir a causa de la pandèmia. Això suposa
un impacte important en l’eixida de les produccions.

FORTALESES

OPORTUNITATS

· Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO).
· Seu del Parc Científic Agrotech en l’EPSO.
· Teixit empresarial consolidat i amb experiència en el
sector agroalimentari.
COVID-19:
· El sector agroalimentari de la comarca resisteix en els
moments de crisi millor que altres sectors d’activitat.
· El sector agroalimentari és clau i resulta imprescindible, no sols per a abastir la població, sinó com a generador d’ocupació en situacions de crisis.

· Aposta de la Generalitat Valenciana i la Diputació d’Alacant per la cultura
innovadora i intel·ligència artificial.
COVID-19: El sector agroalimentari és clau i resulta imprescindible, no sols
per a abastir la població, sinó com a generador d’ocupació en situacions de
crisi.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una acció que permet identificar i impulsar talent emprenedor mitjançant la creació i consolidació d’idees amb potencial per a
convertir-se en empreses de base tecnològica.
D’altra banda, afavoreix la implantació de serveis innovadors del sector agroalimentari en el territori de la comarca per a satisfer necessitats o desafiaments tecnològics detectats en el territori.
IMPACTE I BENEFICIS PER A LA SOCIETAT I L’ECONOMIA
Es tracta d’un objectiu necessari en un territori que ha patit recentment les greus conseqüències de la DANA i l’impacte de la situació
actual provocada per la crisi sanitària de la COVID-19:
· Premia i impulsa el desenvolupament de projectes empresarials viables i amb alt valor afegit.
· Promou la cultura emprenedora a la comarca.
· Dinamitza i diversifica el teixit empresarial comarcal.
· Combat la falta de relleu generacional.
· Presenta l’autoocupació com una opció viable per a la inserció laboral.
· Valoració de l’Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) i el Parc Científic AgroTech.
· Modernització d’entitats públiques mitjançant l’adquisició de béns i serveis nous.
· Millora la competitivitat del teixit empresarial de la comarca.
· Atrau inversió, talent, negocis i empreses tractores d’innovació.
· Millora les xarxes de col·laboració.
· Aconsegueix la diferenciació de la comarca respecte d’altres llocs similars.
· Genera sinergies amb el projecte de creació d’una marca territori de Convega.
RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030
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RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS (OE) DE LES ESTRATÈGIES
TERRITORIALS I OCUPACIÓ VALENCIANA.
«AVALEM TERRITORI»

RELACIÓ AMB LES MISSIONS
PROPOSADES

· ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.
· ODS 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant
tota la vida per a tots.
· ODS 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball
decent per a tots.
· ODS 9: Construir infraestructures resilients, promoure
la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la
innovació.
· ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments
humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
· ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció
sostenibles.
· ODS 15: Conservar i utilitzar de manera sostenible els
oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
· ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

· OE2. QUALITAT: Qualitat de l’ocupació i
millora de les pràctiques de gestió de la
mà d’obra.
· OE5 MODEL PRODUCTIU: Consolidació
del model productiu mitjançant l’impuls
de sectors existents i el suport a noves
activitats especialment de més valor afegit,
en el context del desenvolupament local.
· OE8. COOPERACIÓ INTERIOR: Estructura
territorial i xarxes internes.
· OE9. COOPERACIÓ GLOBAL: Xarxes territorials externes, col·laboracions.

· M1. Generació i consolidació
d’un ecosistema col·laboratiu.
· M2. Promoció de la sostenibilitat de la comarca.
· M3. Capacitat d’adaptació a
diferents situacions anticipant
els esdeveniments amb actuacions innovadores.
· M5. Transformació de l’estructura productiva cap a la
innovació que genere ocupació
de qualitat.

ACCIONS PROPOSADES
· Impulsar un model d’economia basat en el desenvolupament del talent individual i col·lectiu, i l’emprenedoria tecnològica.
· Contribuir a la creació d’ocupació qualificada, i a la dinamització de l’activitat econòmica del nostre entorn.
· Fomentar el desenvolupament i la consolidació de nous projectes empresarials viables, afavorint el progrés i desenvolupament econòmic de la comarca.
· Disseny i execució del pla d’accions formatives destinat a millorar la qualificació del sector.
· Elaborar memòries i informes relatius a l’objectiu.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
· Nombre de persones emprenedores que presenten idees de negoci de base tecnològica del sector agroalimentari.
· Nombre d’acords de col·laboració signats entre entitats/organitzacions amb la intermediació de l’entitat.
· Nombre d’actuacions/esdeveniments organitzats i/o en els quals es participa per valorar el sector agroalimentari a la comarca.
· Percentatge de despesa pública de les administracions destinat a compra pública innovadora (CPI) sector agroalimentari.
· Nombre de programes destinats a finançar CPI.
· Nombre total de personal dedicat a activitats de CPI (gestors, investigadors, personal contractat).
· Nombre total d’empreses dedicades a la CPI.
· Nombre productes/serveis resultants de CPI.
· Nombre d’organitzacions/entitats ambaixadores de les missions que s’impliquen en les accions desenvolupades per l’entitat i/o duen a
terme projectes que repercuteixen en la consecució de la missió.
ADMINISTRACIÓ COMPETENT

PÚBLIC DESTINATARI

Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental),
Diputació d’Alacant, Convega, ajuntaments de la comarca,
Escola Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) de la Universitat Miguel Hernández, Parc Científic Agrotech.

Teixit empresarial, emprenedor de la comarca i ciutadania.

GENERACIÓ DE XARXES

SECTORS D’ACTIVITAT

Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental),
Diputació d’Alacant, Convega, ajuntaments de la comarca,
agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, agents socials, altres entitats, universitats, clústers, teixit empresarial, associatiu i ciutadania.

Sector agrari, agroalimentari (sector clau i tractor a la comarca), i indirectament el sector serveis.
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PROCÉS AFECTAT

«VEGA BAJA EMPLEA E INCLUSIÓN», «VEGA BAJA EMPRENDE» I «VEGA BAJA FORMACIÓN»

OBJECTIU DIAGNÒSTIC DEL TERRITORI 2017
Incrementar l’ocupabilitat i inclusió social de persones en situació de desocupació i fomentar la cultura emprenedora a la comarca, potenciant la creació i consolidació de negocis i iniciatives empresarials sostenibles entre professionals desocupats de la comarca.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2020
· Millorar l’ocupabilitat de les persones en cerca activa d’ocupació i autoocupació amb la finalitat d’incrementar les possibilitats d’obtindre
una ocupació de qualitat i desenvolupament personal.
· Millorar tant la competitivitat com la professionalització del teixit empresarial de la comarca per mitjà de la qualificació de les persones i
adequant la formació als requeriments del mercat laboral.
· Generar noves oportunitats d’ocupació i emprenedoria a la comarca.
FEBLESES
· Transport públic deficient i falta d’interactivitat entre els diferents municipis (horaris, plataformes) que faciliten els trasllats per a la participació en
les accions formatives.
· Les dades de desocupació estan subjectes a factors d’estacionalitat en
una comarca tan turística com és el cas.
· Les dades de desocupació mostren la bretxa laboral que hi ha entre
homes i dones.
COVID-19:
· Notable destrucció de llocs de treball, ERTO i ERO en el teixit empresarial
de la comarca, sumat al cessament d’activitats no essencials (turisme,
comerç, etc.).
· Augment generalitzat de la desocupació en tota la comarca des de mitjan
març del 2020.
· Més incidència de la desocupació en el sector serveis en el territori.
· Les pitjors xifres de desocupació es registren en el col·lectiu de majors
de 44 anys i en els que tenen com a nivell formatiu la primera etapa d’educació secundària sense títol de graduat escolar o equivalent.
· Descens important en els contractes registrats a la comarca respecte de
l’any anterior.
· Grups socials més vulnerables presenten més dificultats d’accés a l’atenció i formació telemàtica.
FORTALESES
· Universitat i centres de formació que hi ha al territori.
· Centres de formació acreditats per Convega amb un radi d’acció en
tota la comarca.
· Convega disposa d’una xarxa d’agents clau col·laboradors i forma
part del mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la Comunitat
Valenciana.
· Experiència de l’Acord territorial per l’ocupació i el desenvolupament
local.
· Territori-ciutat per la proximitat entre els 27 municipis que conformen la comarca.
· Teixit empresarial competitiu, amb coneixement i experiència.
· Destaca la població ocupada en el sector agrícola en comparació amb
la resta de comarques de la província.
· Vinculació del territori al sector primari com a valor afegit per a la
generació de llocs de treball de qualitat.
· Recursos territorials amb potencial per a generar ocupació sostenible.
DESCRIPCIÓ

AMENACES

· No professionalització de sectors com l’agricultura, hostaleria
i turisme.
· Canvis tecnològics constants i xarxes socials suposen el desenvolupament continu de competències digitals en els grups de
població majors de 45 anys.
· Inactivitat de cicles de Formació Professional per falta d’alumnes.
COVID-19:
· Lenta recuperació de la normalitat econòmica, ja que depén de
molts factors perquè puguen recuperar al 100% les activitats,
com abans de la crisi sanitària.
· Paralització d’accions formatives en marxa per situació generada per la crisi sanitària.

OPORTUNITATS
· Aposta de les institucions públiques pels consells comarcals
de formació professional per a ajustar l’oferta a cada territori.
· Tendència de grups de població jove que aposten per l’agroturisme i la sostenibilitat.
· El turisme d’interior no acusa tant l’estacionalitat com el turisme de «sol i platja».
· Gran nivell de connexió entre el sector agroalimentari i el turisme, i també amb altres activitats econòmiques.
COVID-19:
· El sector agroalimentari és clau i resulta imprescindible, no
sols per a abastir la població, sinó com a generador d’ocupació
en situacions de crisis.
· Possible tendència a destinacions sostenibles, no massificades,
gaudi d’activitats a l’aire lliure i en contacte amb la naturalesa.
· Increment del turisme domèstic.

VEGA BAJA EMPLEA: EQUIPS EXPERIMENTALS D’OCUPACIÓ sorgeix de la necessitat de desenvolupar actuacions encaminades a la inserció
laboral i a la millora de l’ocupabilitat de les persones desocupades a la comarca des d’una estratègia innovadora. L’eix principal és la col·laboració més directa entre, d’una banda, les persones desocupades participants en el programa amb la finalitat d’incrementar-ne l’ocupabilitat i, d’una
altra, el teixit empresarial del territori.
Contribueix a l’apoderament de les persones desocupades participants, que seran les protagonistes dels processos de millora de la seua
ocupabilitat, en un clima de confiança i treball col·laboratiu. Hi haurà sessions de coaching, en les quals es treballaran aspectes com ara les
habilitats socials per a l’ocupació, la intel·ligència emocional o la comunicació, sense oblidar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria, com a
competències essencials per a l’adaptació als canvis socioeconòmics. S’abordaran noves tècniques d’elaboració i presentació de currículums, es
desenvoluparan mapes d’ocupabilitat i s’elaborarà la marca personal, com a estratègia de diferenciació en el mercat laboral. A més, es facilitarà
el contacte directe entre professionals desocupats i empreses del nostre entorn, amb el suport del prospector/a d’empreses.
VEGA BAJA INCLUSIÓN: Els grups socials més vulnerables presenten cada vegada més nivells d’exclusió del mercat laboral a causa de la
falta de formació específica. Per això, es pretén abordar l’orientació i la intermediació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social,
mitjançant l’articulació d’itineraris d’inserció que donen resposta a les necessitats específiques detectades entre les persones de col·lectius
especialment vulnerables, d’acord amb l’Estratègia territorial i d’ocupació.
VEGA BAJA EMPRENDE: Un programa de caràcter innovador, participatiu i multidisciplinari orientat a l’emprenedoria i a la innovació, que es
planteja amb l’objectiu de potenciar la iniciativa emprenedora a la comarca facilitant la formació necessària per a impulsar la generació d’idees
de negoci innovadores, que amb un enfocament eminentment pràctic i lligat a les noves tecnologies i internet incorpora l’experiència d’empresaris i professionals de la comarca al costat de la formació articulada en itineraris formatius d’emprenedoria i innovació.
VEGA BAJA FORMACIÓN: L’adequació de la formació a les necessitats del mercat de treball permetrà millorar la competitivitat del teixit empresarial de la comarca, l’ocupabilitat de les persones treballadores i abordar de manera eficaç els desajustos actuals entre les qualificacions
de l’oferta i la demanda d’ocupació. Això requereix un pla de formació comarcal que acompanye els treballadors en l’accés, el manteniment i el
retorn a l’ocupació, i per a aconseguir-ho la planificació de la formació oferida a la comarca ha d’anticipar-se a les necessitats del teixit productiu
i constituir un suport a la capacitat innovadora i competitiva de l’empresa, a partir d’uns recursos humans de qualitat.
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«VEGA BAJA EMPLEA E INCLUSIÓN», «VEGA BAJA EMPRENDE» I «VEGA
BAJA FORMACIÓN»

IMPACTE I BENEFICIS PER A LA SOCIETAT I ECONOMIA
Es tracta d’un objectiu necessari en un territori que pateix l’impacte en l’ocupació i en el desenvolupament local que ha provocat l’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.
VEGA BAJA EMPLEA Y INCLUSIÓN:
· Serveix de suport a persones en cerca activa d’ocupació i emprenedores.
· Desenvolupament de les habilitats socials per a l’ocupació, la intel·ligència emocional o la comunicació, sense oblidar la creativitat, la
innovació i l’emprenedoria, com a competències essencials per a l’adaptació als canvis socioeconòmics.
· Incrementa el contacte directe entre professionals desocupats i empreses de l’entorn.
· Millora l’ocupabilitat i la integració de persones desocupades amb dificultats especials d’inserció sociolaboral, en situació d’exclusió
social, entre els quals hi ha els col·lectius de persones majors de 44 anys, immigrants, persones amb baixa qualificació, dones amb problemes d’integració laboral, persones amb diversitat funcional, així com perceptors de prestacions, o subsidis per desocupació.
VEGA BAJA EMPRENDE:
· Fomenta la cultura emprenedora en l’àmbit comarcal, potenciant la creació i consolidació de negocis i iniciatives empresarials sostenibles entre professionals desocupats de la comarca.
· Contribueix al creixement del teixit empresarial de la comarca.
VEGA BAJA FORMACIÓN:
· Ajust de la formació a les necessitats del mercat de treball permetent millorar la competitivitat del teixit empresarial de la comarca i
l’ocupabilitat de les persones treballadores.
· Afavoreix accions que fomenten més ocupació i de més qualitat, és a dir, menys precarització, més inclusió social, accions inclusives i
menys desequilibris territorials.
· Incrementa la competitivitat del teixit empresarial de la comarca.
RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS ESTRATÈRELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
GICS (OE) DE LES ESTRATÈGIES TERRITO- RELACIÓ AMB LES MISSIONS
SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030
RIALS I OCUPACIÓ VALENCIANA. «AVALEM PROPOSADES
TERRITORI»
· M1. Generació i consolidació
· OE1. INSERCIÓ: Ocupabilitat, igualtat
d’un ecosistema col·laboratiu
· ODS 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de
d’oportunitats i inserció laboral.
· M3. Capacitat d’adaptació
qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota
· OE2. QUALITAT: Qualitat de l’ocupació i
a diferents situacions anticila vida per a tots.
millora de les pràctiques de gestió de la mà
pant els esdeveniments amb
· ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar d’obra.
actuacions innovadores.
totes les dones i les xiquetes.
· OE3. INCLUSIÓ: Atenció a les persones,
· M4. Hospitalitat com a valor
· ODS 8: Promoure el creixement econòmic sostingut,
inclusió social de col·lectius desfavorits.
diferencial que al mateix
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball · OE4. FORMACIÓ: Millora de les qualificatemps té un caràcter transdecent per a tots.
cions laborals de la població i de l’adeversal amb la professiona· ODS 9: Construir infraestructures resilients, promoure la
quació del sistema de formació local a les
litat, sostenibilitat, respecte,
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innova- necessitats territorials.
confiança, participació i
ció.
· OE6. IGUALTAT: Principi de transversalitat
integració.
· ODS 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
de gènere, igualtat de condicions entre
· M5. Transformació de
· ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupa- homes i dones.
l’estructura productiva cap
ment Sostenible.
· OE8. COOPERACIÓ INTERIOR: Estructura
a la innovació que genere
territorial i xarxes internes.
ocupació de qualitat.
ACCIONS PROPOSADES
VEGA BAJA EMPLEA E INCLUSIÓN:
· Apoderament de les persones desocupades participants des de la perspectiva personal i professional.
· Elaboració d’itineraris d’inserció personalitzats per a cada usuari/ària del programa, incloent-hi accions d’orientació, formació i autoocupació.
· Intermediació en el mercat de treball, aconseguint la inserció de les persones que hi participen i responent a les necessitats de personal
de les empreses.
· Treball en xarxa amb entitats dedicades al foment de l’ocupació i la formació de col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral.
VEGA BAJA EMPRENDE:
· Potenciació de la iniciativa emprenedora a la comarca facilitant la formació necessària (itineraris formatius d’emprenedoria i innovació)
per a impulsar la generació d’idees de negoci innovadores.
· Desenvolupament d’un programa de motivació, suport i assessorament al teixit empresarial i nous emprenedors.
· Desenvolupament d’actuacions per a promoure activitats d’aproximació entre l’empresariat, emprenedors/ores i la societat (promoció
de jornades i premis a l’activitat emprenedora).
VEGA BAJA FORMACIÓN:
· Implementació d’un model de detecció de necessitats formatives, basat en la identificació tant de necessitats de contractació com de les
competències exigibles als professionals en el territori.
· Anàlisi de les necessitats formatives per a la creació de cicles formatius per a persones que treballen i desocupades.
· Reorientar i adequar la formació de les persones desocupades a una formació que incentive la professionalització de l’agricultura, el
comerç, l’hostaleria i el turisme.
· Dissenyar programes per al desenvolupament de formació i capacitació en models col·laboratius i d’economia social.
· Elaboració d’un mapa comarcal relatiu a l’oferta formativa de formació professional a la comarca.
· Ampliació de la xarxa de C. C. homologats davant de LABORA i de Convega a la comarca.
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INDICADORS D’AVALUACIÓ
VEGA BAJA EMPLEA E INCLUSIÓN:
· Nombre de persones participants en les actuacions dutes a terme per l’equip d’orientació laboral.
· % de persones usuàries a les quals es dedica un mínim de quinze sessions en l’equip d’orientació laboral.
· % d’usuaris/àries inserits/ides per compte d’altri vs usuaris/àries totals atesos/es.
· Nre. de localitats de la comarca en què es presta el servei.
VEGA BAJA EMPRENDE:
· Nombre d’assessoraments empresarials (AE) per a persones desocupades, autònomes o empreses
· Nombre de tutoritzacions i assessoraments a empreses de nova creació, recentment constituïdes o ja constituïdes i consolidades pel
servei de l’entitat.
· % d’empreses creades amb èxit d’emprenedoria que han rebut AE vs usuaris/àries totals atesos/es.
· Nombre de localitats de la comarca en què es presta el servei.
VEGA BAJA FORMACIÓ:
· % d’accions formatives adequades a les necessitats detectades.
· Nombre d’accions formatives a executar.
· Nombre d’alumnes matriculats vs nre. de places oferides del total de les accions formatives iniciades per l’entitat.
· Nombre de memòries i informes relatius a l’objectiu.
· Grau de satisfacció i d’utilitat percebuda per part de cada participant i de les empreses contactades.
· Nombre d’organitzacions/entitats ambaixadores de les missions que s’impliquen en les accions desenvolupades per l’entitat i/o duen a
terme projectes que repercuteixen en la consecució de la missió.
ADMINISTRACIÓ COMPETENT
PÚBLIC DESTINATARI
Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental),
Administració Pública, teixit empresarial i associatiu, persones emprenedoDiputació d’Alacant, Convega, ajuntaments
res i població de la comarca.
GENERACIÓ DE XARXES
SECTORS D’ACTIVITAT
Generalitat Valenciana (col·laboració interdepartamental),
Diputació d’Alacant, Convega, ajuntaments, agents d’ocupaEls objectius proposats són transversals a tots els sectors productius del
ció i desenvolupament local, agents socials, altres entitats,
territori.
mancomunitats i entitats del tercer sector, universitats, teixit
empresarial, associatiu i ciutadania.

A més, es fa un diagnòstic de la situació actual,
considerant les fortaleses, febleses, oportunitats i
amenaces de la comarca amb l’objectiu de conéixer la realitat, els reptes i potenciar el creixement
del territori.
A tot això s’uneix la implicació dels agents clau del
territori en el procés participat dut a terme (quatre
hèlices: el sector públic, el sector acadèmic, els
sectors econòmics i la societat civil) i s’aconsegueix generar un diàleg constructiu i de consens
fins a arribar a la redacció de l’eina, que afavoreix
la identitat de comarca. S’estableix una sèrie de
reptes detectats i es fixen unes missions basades
en els valors de la Marca Territori que ajuden a
desenvolupar els diferents sectors productius.
En definitiva, amb el projecte de creació de la Marca Territori i l’elaboració de la seua estratègia de
comarca s’organitzen de manera coherent les expectatives per a posicionar el territori. S’estableix
un projecte comú per a dur a terme en els pròxims
anys que permeta una retroalimentació i una millora contínua de la comarca.
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