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PRESENTACIÓ

En un país tan divers com la Comunitat Valen-
ciana la major part de les ocupacions genera-
des estan lligades a l’estructura econòmica del 
territori, on es combinen els processos d’indus-
trialització tradicional i actual, la implantació 
de l’agricultura comercial, el desenvolupament 
turístic del model “sol i platja” del litoral, els sis-
temes rurals, i els processos d’innovació terri-
torials. 

En aquest context, la realització de diagnòstics 
integrats del territori és una necessitat que ens 
permet conéixer de primera mà els proble-
mes que afecten la nostra terra i treballar per 
a aconseguir un mercat laboral més igualitari i 
inclusiu i amb una taxa d’atur reduïda. La res-
posta a aquestes necessitats ha sigut AVALEM 
TERRITORI, que s’ha convertit en el programa 
clau que permetrà implementar una estratè-
gia per a un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador com propugna l’Estratègia EURO-
PA-2020.

AVALEM TERRITORI s’ha dissenyat, a més, per 
a combatre la desigualtat de gènere que per-
judica les condicions de les dones en el mercat 
laboral, prioritzant accions dirigides a afavorir 
els col·lectius més desfavorits i facilitant pro-
grames d’orientació específics.

Per a dissenyar les estratègies destinades a 
fomentar l’ocupació hem tingut en compte els 
recursos endògens oferits pels territoris, in-
tegrats en les persones amb capacitat en la 
presa de decisions, la capacitat organitzativa i 
el desenvolupament econòmic, així com les in-
fraestructures.

Ha sigut necessari visualitzar les relacions so-
cials de cooperació i les relacions d’empreses 
en el sistema econòmic local per tal de propici-
ar la consolidació de xarxes territorials on tam-
bé participe la ciutadania, els agents socials, 
econòmics i institucionals.

També, era necessari maximitzar les potenci-
alitats productives, amb un ús més racional i 
sostenible dels recursos. Per a això, hem apos-
tat per establir processos d’innovació per a 
contribuir a incrementar la productivitat d’una 
forma sostenible. A més a més, adoptar la in-
novació permet detectar i potenciar la noció de 
“territoris intel·ligents”.

Estem orgullosos d’haver implantat AVALEM 
TERRITORI, un programa que ja és referent a Eu-
ropa i que en els pròxims anys demostrarà que 
no es pot generar ocupació si no coneixem a fons 
el nostre territori i actuem en conseqüència.

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretàri Autonòmic d’Ocupació

Director General de Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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CONCEPTE I JUSTIFICACIÓ: 
EL LABORATORI UNIVERSITARI 
DE L’OCUPACIÓ VALENCIANA

La iniciativa AVALEM TERRITORI, dissenyada 
des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
LABORA és un programa que posa l’accent en 
l’escala local del territori de la Comunitat Valen-
ciana, i en particular, en les claus que definei-
xen el desenvolupament territorial. 

Universitats del sistema públic valencià, con-
cretament la Universitat de València, la Uni-
versitat d´Alacant i la Universitat Jaume I 
de Castelló, en el seu objectiu de contribuir 
al desenvolupament de la societat valencia-
na, participen en un projecte promogut per 
aquest servei, LABORA (Generalitat Valencia-
na), que té com a finalitat l’anàlisi del mercat 
laboral valencià des de la perspectiva terri-
torial, per a posteriorment establir aquelles 
estratègies més adequades per al foment 
de l’ocupació en cadascun dels territoris. Es 

tracta doncs d’un pla d’adequació de les polí-
tiques d’ocupació al territori i als sectors pro-
ductius valencians.

a) la primera, durant la campanya 2017, que es 
va destinar a l’elaboració de diagnòstics ter-
ritorials del mercat laboral valencià;

b) la segona, prevista per al present 2018, que 
té per objecte el disseny d’estratègies per al 
foment de l’ocupació, en els territoris de re-
ferència, en particular, les àrees funcionals;

c) y, finalmente, a partir del 2019, en donde se 
pretende desarrollar las acciones estratégi-
cas diseñadas así como tareas de análisis y 
actualización de las bases de datos propias. 

Durant 2017 el Pla Avalem Territori va iniciar 
la seua marxa. Existia la necessitat de revisar 
el model actual i d’avançar cap a un sistema 
valencià d’ocupació en xarxa. S’ha apostat per 
la territorialització de les polítiques d’ocupació 

AVALEM TERRITORI. 

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ APLICADES 

Al TERRITORI

Jorge Hermosilla 
Departament de Geografia. Universitat de València. 

Coordinador acadèmic del projecte “Avalem Territori”

“NO PODEM SER EL QUE NO SOM, NI PARTIR DE ZERO”
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rència, el territori i l’àrea temàtica. Els objec-
tius estratègics es defineixen com aquells que 
permeten aconseguir una situació de capacitat 
econòmica i de qualitat de vida superior a la de 
partida, i en el termini d’execució previst en el 
Pla. Uns objectius que han de ser factibles, il·lu-
sionants i realistes.

El Pla Estratègic és un procés flexible destinat 
a dotar a l’escenari una estratègia consistent, 
que proporcione una notorietat i una singulari-
tat a aquest escenari de referència (ciutat, po-
ble, comarca, etc.) i, sobretot, que aconseguisca 
implicar els principals actors de l’escenari. És a 
dir, aquells que tenen capacitat per a transfor-
mar-la.

El procés de la planificació estratègica partici-
pada comprén diverses fases relacionades en-
tre si, revisables durant el procés.

a/ El diagnòstic. La situació de partida, analit-
zada des del punt de vista tècnic i participatiu. 
És habitual la redacció d’un diagnòstic integral, 
una visió que facilita la comprensió dels terri-
toris.

b/ El pla. El disseny de les estratègies neces-
sàries que responen a uns objectius generals 
i específics, i que es basen en la consecució de 
metes. S’estableixen línies estratègiques i ob-
jectius d’aquestes línies.

c/ El pla de seguiment del pla. L’establiment 
d’un sistema d’indicadors que facilite el conei-
xement de la situació de partida com de desple-

gament del pla (indicadors de context o estruc-
turals), i de l’esperat per a cada àmbit d’actuació 
(indicadors d’activitat i impacte).

d/ El procés de participació del pla, mitjançant 
una programació d’accions per a cadascuna de 
les fases assenyalades, relacionades amb el di-
agnòstic, el desplegament del pla i el seguiment 
de la seua execució.

LA DIMENSIÓ CONCEPTUAL DEL PROJECTE. 
EL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I LA 
SEUA RELACIÓ AMB EL MERCAT LABORAL

La dimensió territorial es considera fonamen-
tal en el comportament dels mercats laborals 
de les comarques o dels municipis que compo-
nen la nostra comunitat autònoma i, en conse-
qüència, és essencial la seua consideració en 
la formulació d’estratègies dirigides a millorar 
l’ocupació.

El territori, és a dir, la construcció socioeco-
nòmica d’un espai determinat adquireix un 
protagonisme destacat quan es procedeix a 
definir què esdevé en els mercats laborals lo-
cals i quines polítiques i estratègies s’haurien 
d’adoptar mitjançant estudis rigorosos.

No dubtem quin és l’objectiu final d’aquests es-
tudis i anàlisis: “afavorir més ocupació i de més 
qualitat”, és a dir, menys precarització, més in-
clusió social, més polítiques inclusives, menys 
desequilibris territorials. En aquest sentit, al 
nostre parer és essencial el coneixement i la 
consideració de les singularitats dels nostres 

així com la participació i el reconeixement dels 
agents a nivell sectorial i territorial. 

L’objectiu del Pla Avalem Territori és la dina-
mització territorial com a eix central d’un nou 
model d’ordenació, disseny i aplicació de les 
polítiques d’ocupació. Per a això s’ha abordat 
la totalitat del territori de la Comunitat Valen-
ciana, mitjançant la participació dels Acords 
Territorials per a l’Ocupació i les Universitats 
Valencianes, i un plantejament supramunicipal 
d’actuació.

La primera fase ha consistit en l’elaboració de 
diagnòstics territorials dels mercats laborals 
locals-territorials, perquè constitueixen l’escala 
fonamental per a l’anàlisi de la situació laboral. 
S’han realitzat 35 diagnòstics territorials relaci-
onats amb Acords Territorials per a l’Ocupació 
o amb unitats comarcals. Aquests treballs van 
ser coordinats per equips de les universitats, 
creats per a aquest projecte.

¿QUÈ ÉS EL “LABORATORI PER A
L’OCUPACIÓ VALENCIÀ”

• La manera de realitzar el pla de l’ade-
quació dels polítiques d’ocupació al terri-
tori i als sectors productius valencians

• Programació d’accions distribuïdes en-
tres anualitats:

a) 2017: Diagnòstics Territorials

b) 2018: Disseny d’Estratègies per al 
foment de l’ocupació

c) 2019: Desenvolupament de les acci-
ons estratègiques

L’INSTRUMENT METODOLÒGIC.
LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA APLICADA A 
“AVALEM TERRITORI”

Què entenem per la planificació estratègica i 
el pla

Per al desenvolupament del Pla AVALEM TER-
RITORI, s’ha optat per seguir els principis i les 
formes de conducta de la planificació estratè-
gica participada. Cal entendre-la com un ins-
trument que permet organitzar activitats, que 
permet la programació d’accions, en funció d’un 
període de temps preestablit. Ens referim a un 
cronograma que recull els terminis d’execució 
d’aquestes accions.

La planificació estratègica participada es fo-
namenta en la cultura de la col·laboració dels 
diversos actors locals. La participació de l’ad-
ministració pública, d’entitats socials, culturals, 
econòmiques i de la ciutadania es converteix en 
una condició. La implicació dels actors locals es 
té en consideració en diverses de les accions 
del pla estratègic, com l’elaboració del diagnòs-
tic de la situació de partida, així com la definició 
de les estratègies i dels projectes i accions a 
desenvolupar en l’escenari futur. En qualsevol 
cas el nivell de compromís en l’assumpció dels 
criteris d’actuació està en funció de les seues 
respectives competències, responsabilitats i 
possibilitats financeres.

Amb tot, el Pla Estratègic és el document que 
defineix la totalitat del procés de planificació, i 
comprén tant l’elaboració del propi document 
com l’aprovació del mateix per part de l’òrgan 
competent. Un pla estratègic es caracteritza 
per la seua adaptabilitat i la seua flexibilitat. 
S’adapta a qualsevol entitat, pública o privada, i 
a qualsevol escala territorial. De la mateixa ma-
nera un pla és flexible, perquè s’emmarca en 
un procés dinàmic i obert, capaç de ser revisat, 
verificat i rectificat i contínuament millorat.

Els objectius de la planificació estratègica han 
de ser fixats en funció de l’escenari de refe-

LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
PARTICIPADA: FASES

1. EL DIAGNÒSTIC

2. EL PLAN: DISENY DE ESTRATÈGIES
EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

3. EL SEGUIMENT:  
EL SISTEMA D’INDICADORES
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A/ CONCLUSIONS DELS DIAGNÒSTICS 
INTEGRATS. LES ÀREES FUNCIONALS I LES 
DINÀMIQUES TERRITORIALS DE L’OCUPACIÓ 
VALENCIANA

S’han diferenciat determinades tendències en 
el context del sistema de ciutats valencià, és a 
dir, la xarxa urbana i les seues respectives àre-
es funcionals. Tendències estructurades en les 
següents dinàmiques espacials: 

1/ Continuen i s’incrementen els processos de 
metropolització de València i Castelló, especial-
ment per l’augment dels desplaçaments diaris 
per motius laborals. En aquests casos es pro-
dueix una especialització territorial de l’ocupa-
ció més qualificada en aquests territoris. 

2/ Com a conseqüència de l’anterior, s’aprecia 
un alentiment dels ritmes de creixement de-
mogràfic i de desenvolupament urbanístic, en 
favor de la franja contigua costanera, com la 
Vall d’Alba-Cabanes, l’Alcora, Onda, Xest-Xiva, 
Riba-roja de Túria, etc. 

3/ La prolongació de l’estancament demogràfic 
de capitals comarcals de l’interior, de base indus-
trial tradicional (Alcoi, Ontinyent, Xàtiva, Elda, etc.). 

4/ Els processos d’influència interregionals, 
com a conseqüència de la proximitat de centres 
urbans de major escala (Àrea Metropolitana 
de Múrcia sobre les comarques meridionals) o 
de la dimensió adquirida per la principal àrea 
metropolitana valenciana (influència de l’Àrea 
Metropolitana de València sobre territoris d’Al-
bacete, Conca i Terol). 

5/ La persistència del procés de despoblació 
en els municipis d’interior, excepte les capitals 
comarcals com Morella, Sant Mateu, Villar del 
Arzobispo, entre altres. La dinàmica general és 
la pèrdua de població en termes absoluts. La 
despoblació, com un fenomen no solament eco-
nòmic, sinó també social i cultural.

De l’anàlisi de les 15 àrees funcionals reconegudes 
per l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenci-
ana, de la configuració territorial d’aquestes àrees, 
i atesos els diversos processos que hui condicio-
nen el mercat laboral valencià, es poden apuntar 
les següents modalitats d’àrees funcionals: àrees 
urbanes integrades (3); àrees litoral-interior (5); 
àrees de l’interior (5); i àrees singulars (2). 

(1) Les àrees urbanes integrades estan cons-
tituïdes per sistemes metropolitans, integrats 
per les capitals provincials i les seues àrees 
metropolitanes (València, Castelló, Alacant-Elx). 
Es tracta de territoris amb dimensions contras-
tades, perquè el 36% de la superfície de la Co-
munitat recull el 60% de la població. 

(2) Les àrees funcionals Litoral-Interior estan in-
tegrades per ciutats litorals amb funció de node 
principal, i comarques d’interior sota la seua 
influència. Ens referim als Ports-Baix Maestrat, 
Vall del Palància, la Marina Alta, La Marina Baixa, 
la Vega Baixa.

(3) Les Àrees funcionals de l’Interior tenen el 
seu fonament en el sistema de ciutats-nodes 
d’interior, juntament amb comarques rurals. Es 
tracta dels territoris de Requena-Utiel, Xàtiva, 
la Vall d´Albaida, el Vinalopó i fins i tot Alcoi. 
El model territorial està estructurat en ciutats 
continentals, amb predomini d’activitats indus-
trials tradicionals i centres de serveis, comerci-
als entre ells. L’àrea d’influència està integrada 
per comarques rurals.

(4) I finalment les àrees funcionals “singulars”, 
amb característiques territorials particulars. 
D’una banda un territori com la Ribera del Xúquer, 
amb dues comarques tradicionals, de litoral i d’in-
terior, amb una capital d’interior (Alzira), una eco-
nomia diversificada, una presencia condicionant 
de la multinacional de l’automòbil, i la influència 
metropolitana. D’altra banda, la Safor, una micro-
àrea funcional, que representa a penes el 2% de la 
superfície total, caracteritzada per la diversitat de 
la seua estructura econòmica (indústria, agricul-
tura comercial, turisme, activitat comercial, port)..

territoris i de les sinergies entre ells per a la 
formulació d’estratègies de desenvolupament 
local dirigides al foment, l’impuls o almenys el 
manteniment de l’ocupació.

D’aqueixa manera es reconeix la necessitat 
d’identificar els recursos vinculats amb els pro-
cessos de desenvolupament relacionats amb la 
creació d’ocupació; recursos de diversa natura-
lesa (naturals, humans, socials, culturals, etc.). 

Els processos d’innovació, fàcils d’identificar i 
difícils de dimensionar, contribueixen al desen-
volupament territorial. Són les capacitats per a 
incorporar canvis que milloren l’escenari eco-
nòmic i social en un territori determinat. 

Finalment, és imprescindible reconéixer les 
xarxes que actuen en els territoris; unes xarxes 
que actuen com a instruments vertebradors, 
capaços d’interactuar amb els llocs. Es tracta 
de xarxes empresarials, econòmiques; públi-
ques i privades; institucionals, i fins i tot, soci-
als. És a dir, xarxes de diversa naturalesa.

En definitiva, el territori valencià està integrat 
per unitats espacials caracteritzades per unes 
singularitats derivades dels recursos, les xar-
xes i els processos d’innovació que es com-
binen en elles. D’aquesta manera, no hi ha dos 
territoris idèntics, ni per les seues condicions 
de partida ni pels resultats que han aconseguit 
o aconseguiran.

LOS DIAGNÓSTICOS INTEGRADOS EN EL 

ELS DIAGNÒSTICS INTEGRATS EN EL 
PROJECTE “AVALEM TERRITORI”

Durant l’anualitat 2017 es van abordar les anà-
lisis territorials, mitjançant un plantejament 
comú des del punt de vista metodològic, i glo-
bal, des de l’òptica territorial. Aquests diagnòs-
tics territorials, amb una dimensió integral, per-
meten: 

• La identificació de les qualitats de l’espai 
geogràfic i de les seues possibilitats, mit-
jançant una anàlisi integrada territorial.  

• La diferenciació d’unitats territorials ope-
ratives. Espais funcionals que guarden una 
coherència de desenvolupament.  

• La determinació dels problemes i les pos-
sibilitats de desenvolupament, amb la fi-
nalitat de caracteritzar les bases de l’es-
tratègia local.  

• La identificació, l’anàlisi i la caracteritza-
ció dels recursos endògens, amb l’objectiu 
d’afavorir l’estímul del potencial endogen.  

• El reconeixement de l’estructura i de l’or-
ganització existent en el marc local: les 
xarxes locals.  

A/ CONCLUSIONES DE LOS DIAGNÓSTICOS 

L’ESTRUCTURA TERRITORIAL:
EL FONAMENT DEL PROJECTE

El territori valencià està integrat per unitats espacials carac-
teritzades per unes singularitats derivades dels recursos, les 
xarxes i els processos d’innovació que es combinen en elles.

NO hi ha dos territoris idèntics, ni per les seues condicions de 
partida ni pels resultats que han aconseguit o aconseguiran.

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS
“AVALEM TERRITORI”
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B/ CONCLUSIONS DELS DIAGNÒSTICS TERRI-
TORIALS. ANÀLISI LABORAL DE LES ÀREES 
FUNCIONALS VALENCIANES

En termes generals tant la situació actual del 
mercat laboral en les quinze àrees funcionals 
com l’evolució de l’oferta i demanda d’ocupa-
ció (passat i tendències) estan condicionats per 
aquells processos que caracteritzen i condicio-
nen els models econòmics de la nostra Comu-
nitat Valenciana. En aqueix sentit assenyalem 
l’estructura econòmica amb base territorial, 
especialment els processos d’industrialització 
tradicional i actual, la implantació de l’agricul-
tura comercial, el desenvolupament turístic del 
model “sol i platja” del litoral, els sistemes ru-
rals, i els processos d’innovació territorials. 

El mercat laboral es troba en un procés dinà-
mic, en evolució. Del període de destrucció 
d’ocupació, entre 2007 i 2014, hem passat a un 
període de recuperació, des de 2014. En termes 
generals aquesta evolució s’aprecia en les àre-
es funcionals valencianes, en les quals es repe-
teixen sistemàticament processos relacionats 
amb les contractacions com amb els deman-
dants d’ocupació. Un comportament que es pot 
sintetitzar en els següents fets: 

• La recuperació de l’ocupació, que s’aprecia 
tant en les taxes d’ocupació com la de l’atur, 
no és homogènia, perquè és més lenta en 
alguns grups socials, com és el cas de les 
dones o els majors de 45 anys. Es detecten 
dificultats en els intents de reciclar a aquest 
col·lectiu. 

• La major part de les ocupacions generades 
estan lligats a l’estructura econòmica dels 
territoris corresponents. El procés de tercia-
rització és generalitzat. Augmenta la deman-
da d’ocupació en serveis, encara que s’ob-
serva notables diferències qualitatives: és el 
cas del medi rural on s’ofereixen ocupacions 
de qualificació baixa. L’agricultura tendeix a 
reduir la seua presència en la composició de 
la població activa, excepte en algun territori 

on l’agricultura comercial és especialment 
dinàmica (Requena-Utiel, per exemple). La 
indústria incrementa els seus afiliats, però 
perd pes relatiu, excepte en algunes comar-
ques d’antiga industrialització i que experi-
menten certa recuperació (Vall d ‘Albaida).  

• La recuperació de l’ocupació obeeix a un 
procés de precarització d’aquest. Els llocs 
de treball oferits responen majoritàriament 
a contractes temporals, treballs uniperso-
nals encoberts per treballadors autònoms, 
contractes a temps parcial. I tot això en de-
triment de contractes indefinits, perquè el 
grau d’incertesa de l’economia (i per tant 
de les empreses) és elevat. La flexibilitza-
ció del mercat de treball afecta de manera 
selectiva, especialment als majors de 45 
anys, els joves i les dones. En aquests dos 
col·lectius, en particular la temporalitat és 
destacada.

• La connexió entre la formació tècnica dels 
demandants i les necessitats de les empre-
ses presenta deficiències. En nombroses 
ocasions es detecta una escassa adaptació 
motivada per la falta de comunicació, col·la-
boració, cooperació entre el teixit empresa-
rial dels territoris i els centres de formació. 
És notori la falta d’informació de l’ofer-
ta i demandes dels empresaris, i la falta 
d’adaptació dels centres de formació. 

• Els grups socials més vulnerables en el mer-
cat laboral són els joves, les dones i els atu-
rats de més de 45 anys. Per diversos motius, 
es detecta cada vegada majors nivells d’ex-
clusió del mercat laboral. La falta d’una for-
mació específica segons les demandes, on 
és habitual la petició de perfils amb major 
tecnificació, alfabetització informàtica, títols 
de professionalitat, adaptació a les ocupaci-
ons dels territoris de referència, etc..
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PLANTEJAMENT DE’ESTRATÈGIES  

PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ. 

PAUTES PER AL DISSENY DEL PLA ESTRATÈGIC
Jorge Hermosilla 
Departament de Geografia. Universitat de València. 

Coordinador acadèmic del projecte “Avalem Territori”

A/ ANTECEDENTS, ENTRE L’ESTRATÈGIA EU-
ROPEA I LA COMUNITAT VALENCIANA

L’Estratègia EUROPA-2020 (Brussel·les, 2010), 
recollida en el document  “Una estratègia per a 
un creixement intel·ligent, sostenible i integra-
dor” ens serveix de referència per a establir les 
condicions del Pla Estratègic a dissenyar.

Aquesta estratègia, no limita competències, és 
un referent de prioritats i objectius, indica pau-
tes d’actuació per als actors. 

Uns objectius que estan estructurats en:

• 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 verd i més competitiva

• Creixement integrador: el foment d’una eco-
nomia amb un alt nivell d’ocupació que pro-
duïsca cohesió econòmica, social i territorial.

I unes recomanacions que atenen a donar res-
posta a necessitats de caràcter social, com són:

- L’augment de la participació de dones i ho-
mes en el mercat laboral, la reducció de 
la desocupació estructural i el foment de 
l’ocupació de qualitat.

- La configuració d’una població activa qua-
lificada que responga a les necessitats 
del mercat laboral, i a les seues expecta-
tives de qualificació i promoció professio-
nal, mitjançant l’incentiu i la promoció de 
l’aprenentatge permanent.

El Fons Social Europeu insisteix a aconseguir 
alguns objectius relacionats també amb la di-
mensió social:

1. Foment de l’ocupació i de la mobilitat laboral.

2. Foment de la inclusió social i lluita contra 
la pobresa.

3.Inversió en educació, habilitats i formació 
contínua, millora de la capacitat institucio-
nal i administració pública eficient.



2120

PLANTEJAMENT DE’ESTRATÈGIES  PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ. PAUTES PER AL DISSENY DEL PLA ESTRATÈGIC

Les xarxes territorials fan referència a les relaci-
ons socials de cooperació i a les relacions d’em-
preses en el sistema econòmic local. D’aqueixa 
manera s’ha de considerar tant les xarxes em-
presarials com les socioinstitucionals.

Les xarxes empresarials determinen la com-
petitivitat de les empreses, mitjançant les re-
lacions verticals (proveïdors i clients) i les ho-
ritzontals (associacions amb altres empreses 
del sector). Les xarxes socioinstitucionals estan 
formades per agents socials, econòmics i insti-
tucionals, per tant són de caràcter horitzontal.

Els processos d’innovació cal entendre’ls com la 
capacitat de generar i incorporar coneixements 
en el sistema econòmic i social, de manera que 
maximitza les potencialitats productives, i con-
tribueix a un ús més racional, més sostenible 
dels recursos. La innovació, per tant, està rela-
cionada amb una major competitivitat. I la seua 
contínua adopció permet identificar l’existència 
de “territoris intel·ligents”.

El disseny del Pla Estratègic per a l’Ocupació 
estarà configurat per una relació d’OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS (10), estructurats en ÀREES DE 
TREBALL (recursos, xarxes i innovació territo-
rials); i desglossats en actuacions generals mit-
jançant LÍNIES ESTRATÈGIQUES.

1/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS

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

Aquest 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 a la consecució d’un mer-
cat inclusiu, amb oportunitats equitatives a tots 
els col·lectius i amb un suport específic i inte-
gral a l’emprenedoria.

Línies Estratègiques:

- Programes dirigits a la inserció de perso-
nes desocupades.

- Foment de cultura emprenedora i desenvo-
lupament d’iniciatives emprenedores.

- Facilitar desenvolupament d’activitats 
d’autoocupació.

- Fomentar iniciatives d’economia social.

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

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l›estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i en-
riquiment de la negociació col·lectiva. La mo-
tivació i satisfacció del treballador, mitjançant 
oportunitat de desenvolupament professional 
i la participació en diferents àmbits de l›em-
presa, seran, igualment, requisits d›un treball 

4. Integració sostenible en el mercat de treball 
de les persones joves que no es troben em-
pleades, ni participen en activitats d’educa-
ció ni formació.

Entre els resultats dels diagnòstics integrats 
realitzats en el si del programa AVALEM TERRI-
TORI, subratllem aquells condicionants i col·lec-
tius a tindre en compte en el disseny d’estratè-
gies per a l’ocupació, com són:

- les desigualtats de gènere en el mercat la-
boral, l’estructura territorial i demogràfica, 
l’evolució del mercat laboral, i el marc nor-
matiu en les seues diverses escales;

- la necessitat de prioritzar accions dirigides 
a afavorir col·lectius desfavorits, com els 
joves menors de 30 anys, preferentment 
sense qualificació; els majors de 45 anys, 
especialment sense prestacions i amb 
càrregues familiars; i els aturats de llarga 
duració, amb prestacions per desocupació 
esgotades,

- l’oportunitat d’implementar programes ori-
entats a col·lectius especials, com a per-
sones amb discapacitat; persones en risc 
d’exclusió social o amb dificultats d’inte-
gració; ocupació per compte propi, impor-
tant per al creixement econòmic territorial, 
i treballadors en especials situacions de 
dificultat, procedents de sectors estratè-

gics o àrees molt vinculades a sectors es-
pecífics.

B/ EL DISSENY D’ESTRATÈGIES DESTINADES 
AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ EN EL TERRITORI

Per al disseny de les estratègies per al foment 
de l’ocupació en el territori es tindrà en consi-
deració els processos que configuren el desen-
volupament territorial per a la delimitació dels 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS.

Ens referim als recursos territorials, les xarxes 
territorials i els processos d’innovació territorial.

En primer lloc tenim en consideració els re-
cursos endògens oferits pels territoris. En-
tre aquests trobem els integrats en el capital 
humà, als recursos humans, com són l’existèn-
cia de líders locals amb capacitat de presa de 
decisions, així com recursos humans amb su-
ficient formació i capacitats. De la mateixa ma-
nera els integrats en el capital social, és a dir, 
els relacionats amb la capacitat organitzativa i 
l’aptitud social per al desenvolupament territo-
rial; i els relacionats amb la interacció social de 
la societat respecte als processos econòmics. I 
finalment els recursos relacionats amb el capi-
tal territorial, que són aquells vinculats amb el 
territori mentre que escenari d’activitats huma-
nes. Ens referim per exemple a les infraestruc-
tures de transport i comunicacions, els serveis i 
equipaments tant públics com privats.

PLANTEJAMENT D’ESTRATÈGIES TERRITORIALS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ

OBJETIUS

L’Estratègia EUROPA 2020 (Brussel·les, 2010) ens permet diferenciar els objetius de les nostres estratègies 

teritorials (coincideix amb els objetius del FONS SOCIAL):

• Creixement intel·ligent: el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació.

• Creixement sostenible: la promoció de una economia que utilitze més eficientment els recursos, que siga 

verda i més competitiva.

• Creixement integrador: el foment d’una economia amb un alt nivell d’ocupació reflectit en la cohesió econò-

mica, social i territorial.

 

EL MODEL DE PLA ESTRATÉGIC  
PER A L’OCUPACIÓ

1. Àrees de treball: Recursos, xarxes i innovació 
territorials.

2. Objetius estratègics (10):
Perfil pluridisciplinari, amb perspectiva integral.

3. Línies estratègiques: Adaptació per a cada territori 
abordat (70-80).

EL MODEL DE PLA ESTRATÈGIC  
PER A L’OCUPACIÓ

Àrees 
estratègiques

Objetius
estratègics

Línies
estratègiques

1. RECURSOS 7 50-60

2. XARXES 
TERRITORIALS

2 10-20

3. INNOVACIÓ 1 10-20
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- Foment de la formació professional, i impuls 
de la formació dual.

Objectiu Estratègic 5. 
Consolidació del model productiu mitjançant 
el va imposar de sectors existents i el suport 
a noves activitats especialment de major valor 
afegit, en el context del desenvolupament local.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocupa-
ció, l’enfortiment de la competitivitat es conver-
teix en objectiu clau del pla, per la qual cosa el 
desenvolupament de les activitats productives, 
especialment les de major valor afegit és essen-
cial. L’aprofitament de la capacitat de creació de 
llocs de treball en els diferents sectors del terri-
tori, com l’industrial, el turístic o el comerç local, 
han de ser focus d’atenció de l’estratègia.

Línies Estratègiques:

- Estructura empresarial sòlida i competiti-
va, vinculada al territori i la seua vertebra-
ció: referència als clústers econòmics.

- Identificació i suport a les empreses amb 
alta generació d’ocupació.

- Suport financer i atenció a les PIME en di-
ficultats.

- Impuls a una agricultura comercial soste-
nible.

- Aprofitament del potencial endogen d’ocu-
pació en el comerç local i de proximitat.

- Suport a empreses del sector turístic, mit-
jançant polítiques coordinades supramu-
nicipals, comarcals i metropolitanes.

- Foment d’accions dirigides a l’impuls d’ac-
tivitats industrials i logístiques.

- Processos d’internacionalització empresa-
rial.

- Suport a territoris, comarques i municipis 
desfavorits: desenvolupament equilibrat 
del territori mitjançant polítiques “regene-
radores” davant els problemes generats 
per la industrialització tradicional, despo-
blació, crisi de l’agricultura comercial, etc.

- Atracció d’empreses i creixement em-
presarial.

- Impuls de la I+D+i en les empreses, en el 
context del Sistema d’innovació valencià.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tractament 
d’aquest fet d’una manera transversal. Així, serà 
necessari actuar tant en els problemes d’accés 
a l’ocupació com en les desigualtats que es do-
nen en les condicions laborals (conciliació, salari, 
llocs directius).

Línies Estratègiques:

- Fomentar igualtat entre homes i dones.

- Mesures concretes que milloren la considera-
ció de la dona en el mercat laboral.

- Mecanismes d’antidiscriminació.

- Mesures de conciliació.

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

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

La millora d’aquests factors incideix en la com-
petitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de 
les persones, en l’atractiu territorial (per a per-
sones i empreses) i en l’articulació dels territoris, 

de qualitat, d›acord amb els nivells de qualifica-
ció dels treballadors.

Línies Estratègiques:

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la dis-
minució de la temporalitat.

- Mesures de seguretat i salut laboral.

- Incorporació de mesures per a combatre 
i reduir pràctiques de l’economia submer-
gida.

- Mesures contra la sobrequalifiació, infra-
qualificació i precarietat laboral.

- Ajuda a la conciliació familiar i laboral.

- Impuls al diàleg social.

- Responsabilitat social i empresarial: “bo-
nes pràctiques” i ocupació local.

- Participació del treballador en l’empresa 
(gestió, beneficis, propietat). Aplicació de 
principis de l’economia social.

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

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 
per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies Estratègiques:

- Servei d’orientació i intermediació a treba-
lladors i a demandants.

- Suport a col·lectius en risc d’exclusió so-
cial.

- Incentius a la inserció de col·lectius desfa-
vorits (joves, majors de 45 anys, aturats de 
llarga duració, diversitat funcional).

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

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 ne-
cessitats del territori, tant econòmiques com so-
cials, 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 vincula-
des al canvi socioeconòmic recollit en l’objectiu 
estratègic 1, han d’informar les accions de for-
mació dissenyades. L’anterior es complementarà 
amb el suport a les deficiències de grups socials 
concrets, també prèvia detecció de les mateixes 
en el diagnòstic de necessitats de formació.

Línies Estratègiques:

- Formació de persones desocupades: espe-
cífica per a buscar ocupació i requalificació 
(capacitar i actualitzar coneixements i com-
petències).

- Formació de persones ocupades, qualificació 
professional (formació contínua i aprenentat-
ge permanent).

- Formació segons noves necessitats en un ho-
ritzó de mig-llarg termini.

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

- Formació específica a col·lectius desfavorits.

- Formació específica amb compromís de con-
tractació.
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nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics. Per tot això és 
considerat com a objectiu transversal en l’es-
tratègia territorial d’ocupació.

Línies estratègiques:

- Serveis d’orientació online, noves tecnolo-
gies de la informació.

- Acompanyament a l’empresa (assessora-
ment, innovació)

- Promoció desenvolupe i activitat econòmica 
(diversificació, visió innovadora)

- Suport als ecosistemes territorials d’inno-
vació i emprenedoria.

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

- Formació i qualificació destinada a la inno-
vació.

tant la interna com la connectivitat externa. Es 
recullen 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.

- Millora de les comunicacions internes i ex-
ternes.

- Millora de la infraestructura industrial.

- Millora de la infraestructura de serveis 
d’Internet d’alta velocitat

2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
RELACIONATS AMB LES XARXES 
TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8.
Estructura territorial i xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns, 
tant per a la promoció de l’emprenedoria soci-
al, projectes de formació i orientació, i inserció 
laboral d’aturats com per a l’assessorament  a 
l’empresari. 

Línies estratègiques:

- Foment de la cooperació amb agents pú-
blics i privats en temes d’ocupació, forma-
ció i emprenedoria.

- Redacció de Plans de desenvolupament lo-
cal i comarcal, després del coneixement de 
les dinàmiques territorials dels sistemes 
locals d’ocupació.

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

- Afavorir l’associacionisme a escala territo-
rial dels diferents actors

Objectiu Estratègic 9. 
Xarxes territorials externes, col·laboracions.

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àm-
bit internacional, totes vinculades a l’ocupació, 
amb la fi 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·labora-
ció, comunicació i cooperació.

- Foment d’àrees empresarials, basades en la 
connectivitat.

- Impuls a la internacionalització de les em-
preses.

- Afavorir xarxes externes de coneixement.

3/ 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-

Àrees (3) Objetius estratègics (10)

1. RECURSOS 
TERRITORIALS

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

2. Estabilitat i seguritat en l’oferta d’ocupació.

3. Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius desafavorits.

4. Millora de les qualificacions laborals de la població i de l’adequació del sistema de 

formació local a les necessitats territorials 

5. Consolidació d’un model productiu basat en el valor del desenvolupament econò-

mic local.

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

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

2. XARXES 
TERRITORIALS

8. Estructura territorial i xarxes internes.

9. Xarxes territorials externes, col·laboracions.

3. INNOVACIÓ 
TERRITORIAL

10. Transversalitat de la innovació.
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LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA. 

LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN EL PROCÉS 

DE PLANIFICACIÓ

Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa, Mónica Fernández 
Departament de Geografia. Universitat de València

La participació és clau en el model d’implemen-
tació del Pla Estratègic. Som conscients que és 
fonamental per a l’èxit del Pla Estratègic culmi-
nar les següents tasques:

Primer. El disseny organitzatiu. S’ha de pro-
cedir a l’assignació de responsables així com 
el repartiment de tasques i línies d’actuació.

Segon. La definició d’una direcció amb ma-
nifest lideratge.

Tercer. Garantir la governança del pla. En 
aqueix sentit és vital desenvolupar tasques 
de coordinació, possibles millores, segui-
ment i avaluació d’aquest.

Quart. L’assignació de recursos econòmics 
necessaris per a la implementació del Pla.

Cinqué. La definició dels efectes i impactes 
desitjats i esperats.

Sisé. El disseny d’un sistema de seguiment 
i control.

En aquest apartat ens centrarem en el procés 
participatiu associat a l’elaboració dels plans 
territorials. Aquest procés té per objecte tant 
l’obtenció d’informació com la definició i el dis-
seny de diferents instruments de participació 
institucionalitzada pels actors del territori.

Es proposa la continuïtat dels mecanismes dis-
senyats i formalitzats durant la fase d’elabo-
ració dels diagnòstics integrals realitzats en el 
Programa AVALEM TERRITORI durant l’anualitat 
2017, seguint la metodologia proposada per la 
Universitat de València. En essència ens estem 
referint a les entrevistes d’informació detallada, 
i la creació de fòrums territorials.

La informació quantitativa existent resulta in-
suficient, per la qual cosa sense l’ús de tècni-
ques metodològiques qualitatives no es poden 
conéixer aspectes clau en els diagnòstics ter-
ritorials, ni es podrien dissenyar accions millor 
adaptades al territori.

En definitiva, el foment de la participació des 
de la primera fase d’elaboració del diagnòstic 
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i la seua continuïtat en les següents etapes és 
fonamental per a dotar de continuïtat tempo-
ral i d’un major arrelament als propis Acords 
Territorials, gràcies a la generació de sinergies 
que afavoreixen la permanència d’aquest tipus 
d’iniciatives territorials. 

En qualsevol cas, tant les entrevistes en pro-
funditat que es proposen com la permanència 
dels fòrums territorials, han d’exercir una labor 
essencial en l’elaboració de les estratègies ter-
ritorials.

1/ LES ENTREVISTES EN PROFUNDITAT ALS 
ACTORS DEL TERRITORI 

Es tracta d’una tècnica dissenyada amb l’objec-
tiu d’obtindre informació de caràcter qualitatiu. 
Aquesta elecció respon a l’exigència d’identifi-
car la lògica de la conformació dels processos 
analitzats i la dinàmica més probable d’aquests. 

Les entrevistes en profunditat a actors privile-
giats són la via d’obtenció d’informació de ca-
ràcter qualitatiu. Per a això es proposa comptar 
amb la participació d’actors territorials, identi-
ficats en el territori, com són:

- AEDL i altres tècnics de desenvolupament 
local (AFIC, tècnics en turisme, treballa-
dors socials, etc.).

- Tècnics d’intermediació laboral (LABORA i 
entitats col·laboradores). 

- Responsables d’organismes dedicats al 
desenvolupament socioeconòmic (Pactes 
Territorials per l’Ocupació, Grups d’Acció 
Local, etc.).

- Responsables dels centres LABORA-For-
mació i de centres de formació professio-
nal (o altres centres de formació especi-
alitzada). 

- Responsables de les unions territorials 
dels sindicats. 

- Responsables de les organitzacions em-
presarials territorials.

- Representants de les organitzacions del 
tercer sector (FEVES, FEVECTA).

- Polítics de l’administració local amb res-
ponsabilitats en matèria d’ocupació i pro-
moció econòmica. 

- Dirigents d’entitats de la societat civil lo-
cal.

- Altres possibles coneixedors de les qües-
tions plantejades (tècnics de l’administra-
ció local, personal investigador, coneixe-
dors del sector, entitats financeres...) . 

2/ ELS FÒRUMS TERRITORIALS

Es proposa a més la continuïtat dels Fòrums 
Ciutadans o Fòrums Territorials, és a dir, es-
pais participatius on es tracta de recollir l’opi-
nió dels actors clau del territori de referència. 

Els Fòrums Territorials pretenen el foment de 
la participació i plantegen diversos avantatges 
més enllà del tractament estadístic dels valors 
quantitatius. Es tracta d’espais de diàleg en els 
quals es fomenta la participació i contribueixen 
al desenvolupament del Pla Estratègic, en les 
seues diverses fases (diagnòstic, plans, segui-
ment); permeten conéixer la perspectiva d’altres 
col·lectius;  propicien la cohesió social; i faciliten 
el compromís social davant l’adopció de políti-
ques i estratègies per al foment de l’ocupació.

APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA PER A L’ELABORACIÓ DE “ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 
INTEGRADES EN EL TERRITORI”

FASE DE RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ

Entrevistes a actors del territori
Contactes amb els Foros dels 

Pactes Territorials
DIAGNÒSTICS TERRITORIALS 

2017

FASE DE DISENY D’ESTRATÈGIES: ELABORACIÓ DEL PRIMER DOCUMENT ESTRATÈGIC

Model de partida: ÀREES DE TREBALL I 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Adaptació a les especificitats del territori: 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES

FASE DE REVISIÓ DE LES ESTRATÈGIES

Consulta als Foros del Pactes Territorials Modificacions i millores del DOCUMENT ESTRATÈGIC

REDACCIÓ DEL DOCUMENT FINAL PER A “ÀREES FUNCIONALS”
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Una adequada avaluació i un seguiment conti-
nuat de l’aplicació del pla són necessaris amb 
la finalitat de conéixer el compliment dels ob-
jectius al llarg del procés.

Donada la gran amplitud que existeix d’indica-
dors aquests es triaran en funció de la infor-
mació que siga requerida segons els diferents 
aspectes que necessitem analitzar de cada fase 
del projecte, i incorporaran tant els mesura-
ments de les diferents línies estratègiques com 
l’evolució del mercat de treball. Aquesta infor-
mació ha de ser rellevant i factible en l’obtenció.

La finalitat del seguiment i control del Pla Es-
tratègic persegueix l’obtenció de les següents 
metes:

1. Verificació del compliment d’objectius, tant 
parcials com totals.

2. Establiment de mesures correctores segons 
siga necessari, com en el cas de tasques in-
necessàries o repetitives.

3. Assoliment d’una màxima coordinació de 
participants.

4. Mesurament de l’impacte de cadascuna de 
les actuacions.

5. Consecució de la major transparència possi-
ble respecte a l’ús de recursos.

6. Obtenció del retorn de la inversió realitzada..

Els indicadors mostren l’avanç reeixit cap als 
objectius, ens informen sobre aspectes clau: 
què està passant. No existeix metodologia o 
procés estàndard per a la seua construcció, 
però han de seguir-se uns passos i complir una 
sèrie de requisits:

Primer. Establiment previ de les definici-
ons estratègiques de cadascun dels com-
ponents del pla, amb la finalitat de facilitar 
la informació que desitgem mesurar.

Segon. Definició de les àrees rellevants a 
mesurar a partir de les variables clau que 
necessite monitorar.

Tercer. Formulació o elecció de l’indicador 
i la seua validació. L’indicador ha de com-
plir les condicions d’eficiència, eficàcia i 

EL SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 

PARTICIPATIU I EL SEU SISTEMA 

D’INDICADORS

Jorge Hermosilla, Mónica Fernández 
Universitat de València
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equitat. El seu nom ha de ser il·lustratiu, 
és a dir, clar i precís i comprensible per 
qualsevol persona, alhora que mostrar va-
lidesa per a la presa de decisions.

Quart. Control de la informació mitjançant 
un procés de seguiment, per a continuar 
amb la fase d’interpretació, que ens per-
metrà la presa de decisions.

Cinqué. Comunicació dels resultats, foca-
litzada en els aspectes clau i de forma pe-
riòdica.

TIPOLOGIES D’INDICADORS

Som conscients que cal reflexionar sobre els in-
dicadors des d’una doble perspectiva. D’una ban-
da  la seua utilitat  i oportunitat, perquè han de 
facilitar informació suficient com per a identificar 
l’escenari de partida, i el grau de consecució de 
les metes establides.  D’altra banda, la seua dis-
ponibilitat, perquè no sempre es disposa de la in-
formació necessària per a confeccionar els parà-
metres necessaris.

A continuació establim els següents tipus d’indi-
cadors, segons la seua vinculació a la situació del 
mercat laboral o a la gestió del pla:

a) DE CONTEXT O ESTRUCTURALS: ens indi-
quen l’impacte del nostre pla en la societat grà-
cies a l’ús de fonts provinents de l’anàlisi del 
mercat social i laboral. S’obtenen de fonts ofici-
als d’informació, i es tracta de variables relaci-
onades directa o indirectament amb l’ocupació 
en el territori.

Els principals indicadors que pertanyen a aquest 
àmbit es refereixen a valors demogràfics, econò-
mics, mercat laboral i educatiu. S’enumeren a con-
tinuació els indicadors recomanats:

Demogràfics: 
- Població del territori, total i per zones
- Població per grups d’edat
- Densitat de població
- Total de població per edat i grau de formació

Econòmics:
- PIB per habitant
- Índex d’activitat econòmica
- Ocupació total per branques d’activitat, llocs 

de treball
- Renda anual neta mitjana per llar, persona i 

unitat de consum de l’any anterior
- Saldo net d’establiments empresarials (al-

tes-baixes)
- Nombre d’establiments empresarials creats

Mercat labora:
- Població activa
- Taxa d’activitat 16 i més anys (%)
- Persones ocupades
- Persones afiliades a la Seguretat Social
- Taxa d’ocupació 16-64 anys (%)
- Taxa d’ocupació per nivell de formació
- Persones en desocupació
- Taxa d’atur
- Nombre de persones afectades per ERE
- Diferencial de taxa d’activitat femenina so-

bre la masculina
- Persones desocupades menors de 35 anys 

inscrites com a demandants d’ocupació
- Persones desocupades de llarga duració de-

mandants d’ocupació
- Taxa de contractació temporal (%)

EL SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 

PARTICIPATIU I EL SEU SISTEMA D’INDICADORS

Una adequada avaluació i un seguiment continuat 

de l’aplicació del pla són necessaris per tal de 

conèixer el compliment dels objectius al llarg del 

procés.

• MESURAMENT I AVALUACIÓ

• SEGUIMENT

• COMPLIMENT

• MESURES CORRECTORES

• TRANSPARÈNCIA

• RETORN DE LA INVERSIÓ

EL SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 

PARTICIPATIU I EL SEU SISTEMA D’INDICADORS

No existeix metodologia o procés “estàndard” per 

a la seua construcció.

ELABORACIÓ D’UN SISTEMA D’INDICADORS.

Requisits:

• UTILITAT I OPORTUNITAT

• DISPONIBILITAT

• ESCALA DE TREBALL

- Taxa de contractació a temps parcial (%)
- Taxa de temporalitat
- Índex d’incidència d’accidents de treball 

amb baixa en jornada laboral
- Costos laborals i salarials mitjans per per-

sona i mes

Educacionals:
- Nivell d’estudis de la població adulta
- Percentatges d’escolarització
- Taxa d’abandó educatiu primerenc

b) D’ACTIVITAT I IMPACTE: són aquells que ens 
permetran el mesurament de resultats per àm-
bit operatiu o línia d’actuació. Permeten controlar 
l’evolució de les activitats dutes a terme pel pla.

Els indicadors que a continuació es detallen es tro-
ben agrupats segons els objectius estratègics per-
seguits pel present projecte:

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

Indicadors
- Nombre de noves iniciatives d’economia so-

cial/ocupacions generades
-Nombre de nous projectes empresarials in-

novadors/ocupacions generats
-Nombre de noves microempreses i autò-

noms/ocupacions generats
-Nombre d’aturats de llarga duració partici-

pants en programes d’inserció laboral (%) 
que s’incorpora al mercat laboral

-Nombre de persones desocupades contrac-
tades a través de programes d’incentius a 
la contractació

-% de joves que aconsegueixen contracte la-
boral en finalitzar els seus estudis respec-
te del total

-Nombre d’ajudes per a la creació d’ocupació
-Activitats destinades al foment de l’empre-

nedoria

Objectiu Estratègic 2. 
Qualitat de l’ocupació.

Indicadors
- Nombre d’inspeccions realitzades en cen-

tres de treball
-Nombre de contractes a temps parcial (%) 

contractes revisats
-Nombre de contractes socials indefinits totals 

i per col·lectius
-Nombre d’empreses beneficiàries d’ajudes a 

la conciliació/nombre de persones contrac-
tades

-Número empreses recolzades en la implan-
tació de programes de responsabilitat social 
empresarial/nombre d’ocupacions creades

-Nombre de treballadors en convenis col·lec-
tius

-Nombre de delegats de prevenció formats
-Nombre de denúncies rebudes

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

Indicadors
- Nombre d’empreses creades per joves
- Nombre d’ocupacions creades per les empre-

nedories joves
- Nombre d’empreses creades per col·labora-

ció amb universitats
- Nombre de persones participants (col·lectius 

desfavorables) en accions integrals d’acom-
panyament (%) inserció 

- Nombre de participants en centres especials 
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d’ocupació (%) inserció persones amb disca-
pacitat o risc d’exclusió

- Ajudes a la contractació d’ocupació domèstica

Objectiu Estratègic 4. 
Qualificació de la població activa i transició 
des del sistema educatiu.

Indicadors
- Nombre de persones desocupades que parti-

cipen en accions de formació/nombre de per-
sones contractades

- Nombre de persones treballadores partici-
pants en accions de formació

- Nombre d’alumnes de formació professional 
o educació universitària participants en pro-
grames de pràctiques

- Nombre d’alumnes en formació professio-
nal dual

- Nombre de persones en accions de formació 
amb compromís de contractació/nombre de 
persones contractades

Objectiu Estratègic 5. 
Canvi del model productiu cap a major 
competitivitat d’empreses/sectors 
(desenvolupament econòmic local)

Indicadors
- Nombre d’empreses donades suport finance-

rament/nombre d’ocupacions mantingudes
- Nombre d’empreses creades o recolzades 

en zones desfavorides/nombre d’ocupaci-
ons creades o mantingudes

- Nombre d’empreses donades suport (aten-
ció/assessorament)/nombre d’ocupacions 
creades o mantingudes

- Nombre d’empreses donades suport (trans-
missió/relleu generacional)/nombre d’ocu-
pacions creades i mantingudes)

- Nombre d’empreses creades per diversifi-
cació d’empreses existents

- Nombre d’empreses participants en pro-
grames de gestió avançada i accions for-
matives de gestió empresarial

- Nombre d’empreses amb necessitats for-
matives

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

Indicadors
- Nombre de dones contractades/total con-

tractes, a través de plans locals d’ocupació
- Nombre de dones contractades/total con-

tractes, 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’empre-
nedoria.

- Nombre de mesures per a fomentar la for-
mació, orientació i inserció.

- Nombre d’ajudes concedides a la concilia-
ció/nombre de dones contractades.

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

Indicadors
- Evolució de l’oferta de sòl segons qualifi-

cacions.
- Disponibilitat de sòl equipat, en funció de 

graus d’equipament.
- Inversions en infraestructures, equipa-

ments i serveis públics.
- Existència d’equipaments territorials: 

parcs científics, polígons industrials, cen-
tres logístics, etc.

2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB LES XARXES TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8.
Estructura territorial i xarxes internes.

Indicadors
- Nombre d’accions per a adaptar les políti-

ques 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 tra-
vés de plans locals i comarcals d’ocupació

Objectiu Estratègic 9. 
Xarxes territorials externes, col·laboracions.

Indicadors
- Nombre de persones en programes uni-

versitaris de mobilitat internacional
- Nombre de persones en programes ex-

periencials en l’estranger 
- Evolució de les exportacions, segons em-

preses i territoris

3/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
RELACIONATS AMB ELS PROCESSOS 
D’INNOVACIÓ

Objectiu Estratègic 10.
Transversalitat de la innovació

Indicadors
- Nombre d’establiments comercials moder-

nitzats/nombre d’ocupacions mantingudes
- Nombre d’empreses turístiques modernit-

zades/nombre d’ocupacions mantingudes
- Nombre d’establiments comercials que han 

implementat el comerç electrònic/nombre 
d’ocupacions mantingudes

- Població amb estudis secundaris o univer-
sitaris / Població potencialment activa

- Establiments de serveis avançats / Esta-
bliments totals (‰)

- Nombre d’establiments amb certificacions 
de qualitat

- Empreses de Base Tecnològica
- Ocupació en sectors d’alta intensitat de 

R+D / Ocupació total
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2. APLICACIÓ 
DE LA METODOLOGIA: 
ADAPTACIÓ AL TERRITORI
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Les unitats bàsiques d’anàlisi adoptades en 
aquesta investigació han sigut “les àrees fun-
cionals” definides per l’Estratègia Territorial 
de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’àmbits 
territorials intermedis per a la gestió i planifi-
cació supramunicipal, capaces d’articular el 
territori. Tenen la seua raó de ser en el sistema 
urbà valencià i les seues àrees d’influència. La 
delimitació d’aquestes àrees depén de criteris 
de funcionalitat del territori, com el protago-
nisme de les funcions “urbanes” i la dimensió 
territorial. Entre les primeres destaquem els 
moviments de desplaçaments de població per 
necessitats de serveis, ofertes laborals, expan-
sió urbana o industrial, i que estan relaciona-
des amb els processos de creixement urbà, les 
àrees de prestació de serveis, la distribució dels 
principals fluxos de transport públic i, especial-

ment, les àrees de mercat laboral. La dimensió 
territorial suposa la inclusió d’àmbits urbans i 
rurals, els seus respectius “transpaïsos” rurals 
amb els quals hauran d’establir mecanismes 
de col·laboració per a millorar el funcionament 
del conjunt del territori.

Per a l’elaboració dels documents d’estratègi-
es d’ocupació ha sigut necessari cometre una 
revisió exhaustiva dels diagnòstics territorials 
que conformen cadascuna de les àrees funci-
onals. Aquests documents van ser elaborats 
pels acords i pactes per l’ocupació o altres en-
titats locals, mitjançant una línia d’ajudes de 
LABORA destinades a aqueix propòsit (exercici 
2017), com és el foment dels acords territorials 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
en la Comunitat Valenciana. En els territoris 

METODOLOGIA APLICADA AL TERRITORI 

EN LES ÀREES FUNCIONALS DE XÀTIVA, LA 

SAFOR, REQUENA-UTIEL, VALL D’ALBAIDA I LA 

SUBÀREA FUNCIONAL VALÈNCIA-2 (CAMP DE 

TÚRIA, LA FOIA DE BUNYOL-XIVA I LA SERRANIA)

Jorge Hermosilla Pla, Ghaleb Fansa 
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que no van comptar amb el suport econòmic 
necessari, es van dur a terme els diagnòstics 
territorials-laborals gràcies a la implicació de 
les tres universitats públiques involucrades en 
el projecte AVALEM Territori: la Universitat de 
València, la Universitat d’Alacant i la Universitat 
de Jaume I.

Les àrees funcionals són àmbits supramuni-
cipals, i fins i tot supracomarcals, que solen 
abastar més d’un Pacte Territorial per l’Ocupa-
ció (PATE). A vegades, l’àrea funcional pot coin-
cidir amb la comarca o amb l’àmbit d’actuació 
d’algun PATE, com és el cas de l’àrea funcional 
de la Safor, però l’habitual és que no hi haja 
coincidències exactes; l’àrea funcional de Xàti-
va coincideix, en gran manera, amb el PATE la 
Costera-la Canal; en el cas de l’àrea funcional 
de la Vall d’Albaida, coincideix l’àrea funcional 
amb l’homònima comarca, però no amb l’àm-
bit de l’Acord Territorial que s’estén més enllà 
i composa la Vall d’Albaida, la Foia de Castalla 
i l’Alcoià-Comtat representades respectivament 
per les ciutats d’Ontinyent, Ibi i Alcoi, que for-
men un PATE; la subàrea funcional València-2 
comprén el subsector interior de l’àrea funci-
onal de València, situat en l’àmbit d’influència 
de l’Àrea Metropolitana Valenciana, i coincideix 
amb els àmbits d’actuació del PATE del Camp 
de Túria, el PATE de la Foia de Bunyol-Xiva i amb 
la comarca de la Serrania; finalment, l’àrea fun-
cional de Requena-Utiel comprén el PATE de la 
comarca homònima, el PATE del Racó d’Ademús 
(tots dos de recent creació) i amb la comarca 
d’Aiora-Cofrents on no existeix cap PATE o man-
comunitat.

Així mateix, per a l’elaboració de les estratègi-
es, s’ha comptat amb les anàlisis del mercat 
laboral de les àrees funcionals de la Comuni-
tat Valenciana, realitzat per experts de la Uni-
versitat de València en el marc del programa 
Avalem Territori. Aquestes anàlisis tenen com a 
referència estadística múltiples variables i indi-
cadors amb un component territorial i un altre 
laboral, i es conclouen amb una anàlisi integral 
de l’àrea funcional.

Als diagnòstics territorials i a l’anàlisi del mer-
cat laboral els ha seguit la confecció d’un do-
cument-plantilla que recollia els deu objectius 
estratègics amb les seues corresponents 50 
línies, proposades en el document “Disseny de 
la metodologia per a l’elaboració d’estratègies 
d’ocupació: estratègies d’ocupació aplicades 
al territori” (Hermosilla, 2019), que forma part 
de la primera part de la present publicació. En 
aquest document, que adquireix el format de 
plantilla, es recollien les opinions d’actors ter-
ritorials sobre el grau d’implantació tant de les 
línies estratègiques com dels objectius estra-
tègics i accions recomanables per a cometre 
en cadascun dels escenaris proposats. Com un 
pas previ a les entrevistes, s’ha remés el do-
cument-plantilla a tots els PATE que formaven 
part de les àrees funcionals analitzades. En els 
territoris que no disposaven de PATE, s’ha esta-
blit contacte amb les mancomunitats o amb els 
AEDL dels diferents municipis que comprenia 
l’àrea funcional. Les entrevistes s’han desen-
volupat entorn de la inserció laboral, qualitat 
d’ocupació, inclusió social, formació, model pro-
ductiu local, igualtat, infraestructura, coopera-
ció interior, cooperació global i innovació.

La determinació de les fases anteriors i la seua 
consecució han aportat una informació quali-
tativa molt valuosa, que ha facilitat l’elabora-
ció d’uns documents provisionals d’estratègies 
d’ocupació per a les àrees funcionals. Unes es-
tratègies que van ser revisades per membres 
dels PATE, mancomunitats i els AEDL, que prè-
viament havien participat en les entrevistes. 
Les seues consideracions i observacions sobre 
el disseny d’estratègies territorials per a l’ocu-
pació van permetre incorporar al procés de 
disseny la participació de les agents socials i 
econòmics.

La tercera fase ha estat constituïda per la re-
alització dels focus groups; s’han desenvolupat 
en cadascuna de les àrees funcionals, i van tin-
dre com a objectiu la implicació dels agents ter-
ritorials en el disseny i anàlisi dels documents 
de plans estratègics d’ocupació, sobretot, en les 

propostes d’accions concretes en les diferents 
línies estratègiques. Ha participat la totalitat 
dels pactes per l’ocupació existents en les se-
ues respectives àrees funcionals. Així mateix, 
han assistit els tècnics de desenvolupament lo-
cal de diversos dels municipis que comprenen 
cada àrea funcional. Ha sigut comú la presència 
d’agents polítics locals.

Les sessions de focus group van permetre di-
fondre els principis del projecte Avalem Terri-
tori entre aquells participants que no formaven 
part del procés des del seu inici: es feia un es-
pecial recalcament en el paper de la participa-

ció dels agents territorials en el disseny dels 
plans estratègics per a l’ocupació. Al costat de 
la informació es procedia a un brainstorming, a 
partir del document provisional d’estratègies 
d’ocupació que s’havia adjuntat amb antelació.

Finalment, s’iniciava un espai de debat i sug-
geriments dels participants amb l’objectiu de 
conéixer la seua opinió i anotar les seues ob-
servacions i suggeriments. En l’elaboració dels 
documents definitius s’ha assumit, en la me-
sura que siga possible, quantes observacions i 
suggeriments van resultar interessants i reco-
manables.
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Volem agrair a Óscar Muñoz González la seua 
gran ajuda com a tècnic d’investigació en la realit-
zació d’aquest projecte. Cal destacar, entre altres 
aspectes, el seu excel·lent treball de recopilació 
de documentació, la seua ajuda en l’elaboració 
de qüestionaris i en la preparació de síntesi dels 
projectes experimentals dels acords territorials, 
així com en la realització d’entrevistes en els ter-
ritoris referides als projectes experimentals, i el 
seu esforç i criteri en la transcripció comentada 
d’aquestes entrevistes.

Volem agrair especialment la col·laboració de 
Gema March Redal (directora de l’àrea de pro-
moció econòmica del Consorci de la Ribera i co-
ordinadora del Pacte Territorial per a l’Ocupa-
ció de la Ribera), de José Antonio Navarro Vilar 
(gerent del Consorci del Pacte Territorial per a 
la creació d’ocupació Pactem-Nord), de Felici-
tat López Cayuela (Coordinadora de Programes 
de la Mancomunitat Horta Sud), de Javier Gon-
zález Cardona (Director-Gerent de la Fundació 
CV del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat de Va-

lència), d’Esteban Mèrida Biosca (tècnic respon-
sable de promoció econòmica del Ajuntament 
de Sagunt) i de Santa Vilallonga Lozano (Agent 
de Desenvolupament Local de la Mancomunitat 
Intermunicipal Alt Palància).

Les àrees funcionals van ser definides per l’Es-
tratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, 
aprovada per la Generalitat Valenciana en 2011 
(Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell), 
com a “àmbits territorials intermedis entre 
l’espai regional i el municipal, definits en la Llei 
d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisat-
ge com els adequats per a la gestió i planifica-
ció territorial supramunicipal, capaces d’articu-
lar el territori de manera efectiva i delimitades 
d’acord amb criteris que reflecteixen la funcio-
nalitat del territori, tals com els desplaçaments 
obligats i no obligats, els processos d’expansió 
urbana, l’optimització de les àrees de prestació 
de serveis supramunicipals i els corredors de 
transport públic”. En virtut d’aquests criteris, es 
van definir quinze àrees funcionals, la compo-

NOTES METODOLÒGIQUES SOBRE L’ELABORACIÓ 

DE LES ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ DE LES 

ÀREES FUNCIONALS DE LA RIBERA DEL XÚQUER, 
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sició de les quals quant a municipis inclosos no 
coincideix necessàriament amb les comarques 
històriques valencianes ni amb les mancomuni-
tats existents. Tampoc són coincidents amb els 
pactes territorials que s’han establit, a partir de 
la voluntat dels actors públics i agents socio-
econòmics locals, en el marc del programa Ava-
lem Territori de foment dels acords territorials 
en matèria d’ocupació i desenvolupament local 
de la Comunitat Valenciana (regulat per l’Ordre 
12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball).

En les estratègies d’ocupació que hem elaborat, 
s’ha combinat la referència territorial de les àre-
es funcionals amb la realitat actual dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolu-
pament local, que estan suposant un nou enfo-
cament de les polítiques d’ocupació en el terri-
tori. Per això, l’anàlisi territorial i les estratègies 
d’ocupació es refereixen a les àrees funcionals, 
però s’han efectuat a partir dels diagnòstics 
realitzats pels diferents acords territorials que 
s’insereixen en aquestes àrees funcionals i de 
la contrastació de les propostes amb actors que 
formen part d’aquests acords. En concret, l’àrea 
funcional de la Ribera del Xúquer coincideix en 
gran manera amb el Pacte Territorial per l’Ús 
de la Ribera (PATER, integrat en el Consorci de 
la Ribera) i l’àrea funcional de la Vall del Palàn-
cia amb l’agregació del Pacte Territorial per 
l’Ocupació del Camp de Morvedre i l’Acord Ter-
ritorial per l’Ocupació i Desenvolupament Local 
en l’Alt Palància (corresponents en gran mane-
ra amb aquestes comarques quant a municipis 
inclosos). Més complex ha sigut l’abordatge de 
les estratègies d’ocupació per a l’àrea funcional 
de València, que s’ha dividit en dues subàrees. 
La que hem denominat subàrea València-Horta 
es correspon quasi plenament amb el territori 
cobert per la Fundació CV del Pacte per l’Ocupa-
ció a la Ciutat de València, el Consorci del Pacte 
Territorial per a la Creació d’Ocupació de l’Horta 
Nord (Pactem Nord) i el Consorci de l’Acord Co-
marcal per la Creació d’Ocupació de l’Horta Sud 
(ACCO-Sud). D’aquesta forma, la subàrea funci-

onal València-Horta inclou la ciutat de València i 
les comarques de l’Horta i els tres acords terri-
torials en matèria d’ocupació que existeixen en 
aquest territori.

En aquest marc, l’elaboració de les estratègies 
d’ocupació que hem realitzat ha partit en primer 
lloc d’una revisió en profunditat dels diagnòs-
tics territorials elaborats pels diferents acords 
territorials en el marc del programa Avalem 
Territori de LABORA. Aquests diagnòstics van 
ser assessorats per l’equip investigador de la 
Universitat de València a partir d’una guia ela-
borada per a LABORA (Hermosilla et al 2017). 
En aquests diagnòstics es van revisar de forma 
detinguda la situació i evolució dels diferents 
recursos territorials (recursos naturals, hu-
mans, capital social i cultural, capital territorial), 
les xarxes socials i empresarials, els processos 
d’innovació, la realitat del mercat de treball, 
el sistema productiu local i les qualificacions. 
També es van determinar a través d’un procés 
de participació pública les febleses, amenaces, 
fortaleses i oportunitats d’aquest territori, així 
com una sèrie de propostes d’actuació.

En concret, l’anàlisi i estratègies d’ocupació ací 
presentades es fonamenten en bona part per a 
l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer en la 
revisió en profunditat del Diagnòstic socioeco-
nòmic de la Ribera de Xúquer (Consorci de la 
Ribera 2017), per a l’àrea funcional de la Vall del 
Palància en el Diagnòstic previ del pla territorial 
per l’ocupació del Camp de Morvedre (Delgado 
et al 2017) i el Diagnòstic del territori de la Co-
marca de l’Alt Palància (Villalba 2017), i per a 
la subàrea funcional València-Horta en l’Anàli-
si territorial de l’Horta Nord (Consorci Pactem 
Nord 2017), en el Diagnòstic territorial per al fo-
ment de l’ús de la Mancomunitat de l’Horta Sud 
(IMEDES 2017) i en el Diagnòstic territorial per 
al foment de l’ús de la ciutat de València (Fun-
dació CV del Pacte per l’Ocupació a la ciutat de 
València 2017). 

Igualment, les estratègies proposades es basen 
en l’anàlisi laboral i territorial efectuat per la 

Universitat de València en el marc del progra-
ma Avalem Territori per a les àrees funcionals 
de València (Pitxer, Cano i Gallego 2018), la Ri-
bera del Xúquer (Cano, Gallego i Pitxer 2018) i 
la Vall del Palància (Gallego, Cano, Pitxer i Budí 
2018). Aquesta anàlisi s’ha actualitzat a par-
tir de la revisió d’indicadors de les àrees fun-
cionals citades, particularment en el referit al 
context productiu i laboral, per a fonamentar 
les estratègies d’ocupació en les necessitats, 
capacitats i potencialitats de desenvolupament 
productiu i de l’ocupació en cadascun dels ter-
ritoris en funció de les seues especificitats. En 
aquest sentit, la tasca d’assessorament realit-
zada l’any 2017 per l’equip investigador de la 
Universitat de València als diferents acords ter-
ritorials per a l’elaboració dels diagnòstics ter-
ritorials ha permés un coneixement adequat de 
la realitat de cada àrea funcional que ha resul-
tat essencial en l’elaboració de les estratègies 
d’ocupació.

La realització d’entrevistes en profunditat als 
responsables i tècnics de cada acord territori-
al, referides a l’anàlisi i avaluació dels projectes 
experimentals en matèria d’ocupació i desen-
volupament local realitzats per aquests acords 
en 2017 i 2018 en el marc de Avalem Territori, 
ha possibilitat actualitzar el coneixement del 
territori per part de l’equip investigador . S’han 
revisat igualment informes diversos referits a 
les àrees funcionals (l’Estratègia Territorial de 
la Comunitat Valenciana 2010-2030, diversos 
plans estratègics d’ocupació i desenvolupa-
ment local, anàlisis sectorials...), que es deta-
llen en la redacció de cadascuna de les estratè-
gies. També documents referits a les polítiques 

d’ocupació desplegades en la Comunitat Va-
lenciana en el marc dels diferents programes 
Avalem de LABORA,  així com el Pla d’Acció per 
a la Transformació del Model Econòmic Valen-
cià 2027 (Generalitat Valenciana, 2018). De cara 
a emmarcar adequadament les propostes es-
tratègiques, s’ha revisat la literatura sobre es-
tratègies d’ocupació en el desenvolupament 
territorial, avaluació de polítiques públiques i 
desenvolupament regional.

Amb tot això s’ha redactat una primera versió 
de les estratègies d’ocupació de cada àrea fun-
cional, a partir d’una visió del context produc-
tiu i laboral, que s’ha contrastat amb actors del 
territori. Per a això, la versió completa del do-
cument s’ha enviat, previ contacte personal, als 
responsables tècnics de cadascun dels acords 
territorials englobats en les àrees funcionals ci-
tades . S’ha acompanyat aquest document d’una 
versió sintètica, recollint els objectius i línies 
d’actuació de les estratègies d’ocupació propo-
sades per a cada àrea funcional, versió que s’ha 
sol·licitat que es faça arribar a diferents agents 
relacionats amb els acords territorials (tècnics, 
polítics, membres d’associacions). Amb aquesta 
síntesi, cadascun dels objectius i línies estratè-
giques proposats han sigut valorats en termes 
d’importància (en una escala d’un a cinc) per al 
desenvolupament territorial per persones co-
neixedores del territori, que han pogut aportar 
comentaris i modificacions. Tota la informació 
s’ha ordenat a partir d’un esquema previ d’ob-
jectius, introduint les justificacions i desenvolu-
paments necessaris.
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1. INTRODUCCIÓ

El Projecte AVALEM TERRITORI ha iniciat un 
procés participatiu basat en una eina flexible, 
oberta i útil que ha permés conéixer, de manera 
pròxima, la realitat territorial i les seues neces-
sitats socioproductives, a partir de les quals po-
der planificar futures polítiques actives d’ocu-
pació. Això pot permetre adaptar-se a les noves 
dinàmiques de la Comunitat Valenciana a nivell 
municipal i territorial, coneixent els reptes fu-
turs. Tot això amb la participació d’institucions 
i instàncies (públiques i privades), per a marcar 
l’esdevenir dels nostres territoris i les accions 
a desenvolupar en complicitat i harmonia amb 
els grups d’interés que habiten, produeixen i 
participen activament en els municipis i Àrees 
Funcionals valencianes. En el cas de la Uni-
versitat d’Alacant, s’ha coordinat el projecte a 
través del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, 
amb el seu titular al capdavant, la professora 
Nuria Grané Teruel. S’ha contat amb un equip 
interdisciplinari (geògrafs, economistes i soci-
òlegs) de tècnics contractats i professorat con-

format per a tal fi, tant dels departaments de 
Geografia Humana, Economia Aplicada i Política 
Econòmica, com de l’Observatori d’Ocupabilitat 
de la UA. 

Tampoc sense la participació dels stakehol-
ders territorials pertanyents a municipis, enti-
tats comarcals, àrees funcionals o PATE, de la 
Comunitat Valenciana hauria sigut possible el 
desenvolupament d’aquesta segona fase del 
projecte AVALEM TERRITORI. Motivació i parti-
cipació extensiva a altres col·lectius i associa-
cions socioprofessionals, que particularment 
en el cas de la província d’Alacant, ha vingut 
donada per ADLYPSE (associació que aglutina 
gran part dels professionals i tècnics en actiu 
de les agències de Desenvolupament Local), 
que es van implicar en l’aportació d’informació 
qualitativa, en el desenvolupament dels focus 
groups, entrevistes i articulació del fòrum ciuta-
dà provincial, entre altres activitats del AVALEM 
TERRITORI. D’ací el nostre agraïment i reconei-
xement des d’aquestes línies.  
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2. METODOLOGIES DE LES ESTRATÉGIAS 
2018: FOCUS GROUP I FÒRUM PROVINCIAL  

L’escala de treball es va determinar a través 
del coneixement i anàlisi prèvia de les variables 
socioeconòmiques de les denominades Àrees 
Funcionals. Aquestes són estructures territori-
als definides i delimitades en l’Estratègia Terri-
torial de la Comunitat Valenciana (ETCV), apro-
vada pel Consell a través del Decret 1/2011, de 
13 de gener, i han servit d’escala per a l’anàlisi 
sistematitzada de les variables clau de les ne-
cessitats formatives i d’ocupació, de l’especia-
lització productiva, les xarxes i la innovació en 
el territori. La divisió creada en el ETCV es va 
formalitzar sota criteris també d’especialitza-
ció productiva i factors territorials entre espais 
de la Comunitat Valenciana. La intervenció per 
Àrees Funcionals, a través del programa Ava-
lem Territori, ha permés ressaltar la significan-
ça, singularitat i valor afegit de cada territori per 
a observar i estudiar mecanismes d’intervenció 
en les polítiques actives d’ocupació en funció de 
les seues necessitats i potencialitats. La figura 
dels agents de desenvolupament local ha sigut 
part fonamental puix que han bastit ponts entre 
les anàlisis quantitatives (recollida de dades i 

variables del territori), i l’anàlisi qualitativa, ver-
tader motor de captació de coneixement i in-
terpretació de realitats territorials a través de 
mecanismes de participació. 

Altres actors territorials intervinents en la va-
loració qualitativa i retorn dels diagnòstics de 
cadascun dels territoris analitzats han sigut les 
associacions empresarials, sindicats, col·lec-
tius ciutadans, grups d’acció local (experiències 
LEADER), tècnics de l’administració local, tèc-
nics en administracions sectorials dependents 
de l’administració autonòmica, polítics locals, 
empresaris, associacions, col·lectius ciutadans, 
tècnics de LABORA, entitats bancàries i funda-
cions entre altres instàncies i protagonistes que 
interactuen en el territori. El diagnòstic final ha 
orientat la formació de Plans Estratègics amb 
línies estratègiques i propostes específiques 
per a cada àrea funcional des del punt de vista 
participatiu, el contingut de la qual va ser con-
sensuat pels quatre equips de treball universi-
taris i el director acadèmic del projecte, el pro-
fessor Jorge Hermosilla. 

Figura 1. Fases de diagnòstic i elaboració dels 
plans estratègics. Província Alacant. 

FASES DE TRABAJO DEL PROGRAMA AVALEM TERRITORI

FASE 1:
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Recogida de datos

Entrevistas a stakeholders

Focus Group

Foros

Focus Group

Foro Provincial

Análisis cuantitativo y cualitativo del territorio 
por área funcional

Diagnóstico

Objetivos Específicos y Líneas Estratégicas 
para el Plan Estratégico

Plan Estratégico

Plan Estratégico Participado

FASE 2:
PLAN ESTRATÉGICO 

PARTICIPATIVO

FASE 3:
FORO

Font: Elaboració pròpia.

La varietat d’actors, públics i privats, ha dotat 
a aquesta segona fase d’una renovada dimen-
sió en l’oportunitat d’ajustar polítiques públi-
ques d’ocupació i desenvolupament local, així 
com de dotar de continuïtat al treball realitzat 
en la primera fase. En efecte, si en la primera 
fase (2017) calia realitzar un diagnòstic integrat 
i participatiu, en aquesta segona fase (2018), i 
prenent com a base la informació de la publi-
cació de LABORA, coordinada acadèmicament 
pel professor Jorge Hermosilla, (Vicerector de 
Projecció Territorial i Participació de la Univer-
sitat de València, i catedràtic de Geografia), s’ha 
realitzat un pla estratègic, establint les bases 
en tres pilars o fases (figura 1). La primera va 
ser el diagnòstic participatiu del territori (vari-
ables quantitatives i qualitatives), la segona les 
estratègies territorials o plans estratègics, i la 
tercera el Fòrum Provincial que complementa-
rà el Pla Estratègic Participat en cadascuna de 
les Àrees Funcionals de la província d’Alacant.  

Així, en els focus groups establits per Àrees Fun-
cionals, realitzem una validació del diagnòstic, 
una valoració de les línies estratègiques i dels 
qui haurien de posar-les en marxa, així com 
aportacions vinculades a propostes justificades 
individuals i grupals (Imatges 1 i 2). 

El resultat del Diagnòstic de les sis Àrees Fun-
cionals (AF) de la província d’Alacant ha moti-
vat l’elaboració de les estratègies territorials 
amb diferents objectius específics que hem 
distribuït en tres grans eixos: ocupació, model 
productiu i xarxes territorials + innovació. En 
aquest sentit preparem set focus groups, amb 
una participació mitjana de huit i dotze stake-
holders per àrea funcional, tenint en compte la 
diversitat, representativitat i característiques 
del territori analitzat. El treball previ realitzat 
per l’equip de treball, va ser buidar tots els di-
agnòstics, i establir les bases per a articular la 
principal informació compartida en la presen-

tació del territori en la primera part dels focus 
groups realitzats i que s’expliquen i especifi-
quen en els resultats d’aquesta publicació. 
D’aquesta forma utilitzem 25 minuts per a re-
alitzar una breu presentació de la dinàmica a 
desenvolupar. Presentació del diagnòstic ver-
tebrat també en els tres apartats anteriorment 
citats (ocupació, model productiu i xarxes ter-
ritorials + innovació), al qual li seguia un debat 
final que aprofitàvem perquè els assistents 
es presentaren públicament, i per a recollir 
aportacions variades del que havíem presen-
tat i compartit. Cal significar que entreguem en 
paper als assistents, el projectat en el power 
point, a més d’assenyalar-los on podien apro-
fundir sobre el diagnòstic del territori donat, 
dins de la pàgina de LABORA, ara LABORA, en 
el context del projecte AVALEM TERRITORI.

Imatge 1 i 2. Focus Group amb els stakehol-
ders territorials. AF, província d’Alacant
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Figura 2. Metodologia dels focus groups. 
2a Fase AVALEM TERRITORI

Font: Elaboració pròpia

En una segona part, que durava 30 minuts, 
s’establia un treball per part dels assistents 
que consistia en valorar les diferents Línies Es-
tratègiques (LI), prioritzar-les i especificar qui 
hauria de desenvolupar-les (figura 2). En par-
ticular es van identificar entre 11 i 15 LI per a 
Ocupació-Formació, entre 9 i 11 LI per a Model 
Productiu i entre 4 i 6 LI per a Xarxes Territo-
rials i Innovació. Aquest número fluctuava en 
relació al AF establida i analitzada. En efecte, 
aquestes Línies Estratègiques (LI), distribuïdes 
en les tres àrees de treball abans citades, es 
van enriquir preguntant als assistents pel grau 
de prioritat, la dificultat i qui hauria de ser el 
responsable de posar en marxa aqueixa acció 
(figura 2). Així, es van preparar unes fotocòpies 
en les quals es mostrava un ordre de prelació 
(1 a 3), i en el qual es van valorar els objectius 

específics distribuïts entre Ocupació-Formació, 
Model Productiu i Xarxes Territorials i Innova-
ció. Per a tot això, utilitzem la tècnica del se-
màfor en la qual, amb colors, vam voler que els 
participants establiren per a la LI, una dificultat 
baixa (verda), una dificultat mitjana (groc) i una 
alta dificultat (roig). A més, aquestes variables, 
es creuaven amb altres a manera de matriu, ja 
que, amb els números, volíem valorar el grau de 
prioritat de la LI, significant 1 (prioritat baixa), 2 
(prioritat mitjana) i 3 (prioritat alta).

Una vegada emplenada aquesta fase, s’inicia-
va una tercera, que durava uns 35 minuts. En 
aquest punt se sol·licitava als assistents al focus 
group, que escrigueren tres propostes individu-
als, atesa la distribució temàtica establida ante-
riorment en els eixos: Ocupació-Formació, Mo-
del Productiu i Xarxes Territorials i Innovació. 
Després s’agrupaven en grup per a proposar, 
consensuar i justificar només una proposta per 
eix temàtic (Imatge 3). S’erigia un interlocutor 
per cadascun dels grups, que feia les vegades 

de portaveu d’aquest, i s’establia una enriqui-
dora posada en comú per part dels assistents. 
Es deixaven els 15 minuts finals, per a fer una 
recopilació important de les propostes, el seu 
grau de prelació, així com per a agrair la parti-
cipació de tots els allí presents. 

En general, els focus groups no duraven més de 
dues hores, i en ells van participar un total de 72 
stakeholders entre els set focus groups establits 
per AF, ja que a més de les àrees funcionals es-
tablides i reconegudes en l’Estratègia Territori-
al Valenciana de 2011 (Elx-Alacant, Vega Baixa, 
Alcoi, Vinalopó, Marina Alta, Marina Baixa), l’àrea 
d’Elx-Alacant es treballa de forma separada, per 
les singularitats i heterogeneïtat de cadascun 
dels municipis que conformen els seus espais 
d’influència i administratius. Així vam establir 
dues subàrees funcionals, conformades pels 
municipis de les comarques L’Alacantí, d’una 
banda, i del Baix Vinalopó, per un altre.   

L’última i tercera fase del projecte Avalem Ter-
ritori 2018 és el denominat Pla Estratègic Parti-
cipat que es va completar i va finalitzar amb la 
convocatòria del FÒRUM CIUTADÀ PROVINCIAL. 
Aquest va suposar el compartir, amb quasi un 
centenar d’assistents de totes les Àrees Funci-
onals de la Província d’Alacant, els resultats de 
les estratègies territorials, les principals línies 
validades, així com la seua prioritat i viabilitat. 

Tots aquests resultats es van visibilitzar en 
aquest FÒRUM CIUTADÀ PROVINCIAL, desenvo-
lupat el 30 d’octubre, en la sala d’actes de l’edi-
fici Germán Bernácer de la Universitat d’Alacant 
(UA), i que es va distribuir en dues parts. Una 
primera part de presentació per part dels mem-
bres de l’equip de treball de la UA (imatges 4 i 
5). I una segona part, en la qual van participar 
els stakeholders de cadascuna de les sis àrees 
funcionals (imatges 6 i 7). Aquests últims van 
treballar de forma grupal, cadascun dels pa-
nells de la seua AF, que contenien les propostes 
més significatives, de les que havien de valorar 
12 aportacions de 30 en total. L’objectiu era que, 
de les 10 propostes estratègiques distribuïdes 
per panell i temàtica (ocupació-formació, mo-
del productiu; xarxes territorials+innovació), fo-
ren valorades només quatre: dos en roig (més 
prioritàries) i altres dos en groc (menys priori-
tàries). És a dir, 12 en total per assistent. Per a 
això es van repartir 6 adhesius rojos i altres 6 

Imatge 3. Focus group. Participants 
emplenant propostes estratègiques
Font: Elaboració pròpia

Imatges 4 i 5. Inauguració Fòrum Provincial i 
stakeholders participants. 1a Part 
Font. Elaboració pròpia
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adhesius grocs per participant. Era una manera 
de sintetitzar, que no simplificar, les propostes 
establides en els panells, que ja el grup d’inves-
tigació de la UA, s’havia encarregat de prioritzar 
o descartar en funció dels resultats treballats 
amb anterioritat en els focus groups, a fi de no 
saturar als assistents amb moltes propostes 
reiteratives o poc valorades. 

La intenció va ser establir accions específiques, 
concretes, concertades i urgents fruit de les 

anàlisis, diagnòstics i propostes estratègiques, 
que en molts casos són difícils d’establir i apli-
car en els plans estratègics a l’ús. Potser per-
què l’excés d’anàlisi ha provocat sempre una 
notable paràlisi, per la quantitat de dades, va-
riables i propostes establides en els resultats 
finals, que a vegades no són ni prioritàries, ni 
factibles, ni abastables. Volíem ser clars i direc-
tes, amb propostes comprensibles i sorgides 
dels propis gestors i actors públics i privats, 
que habiten i produeixen en el territori. Sens 
dubte, el Fòrum Provincial va servir d’espai de 
trobada i aprenentatge per a la valoració final i 
compartida de les propostes assenyalades i es-
tablides en els resultats d’aquestes estratègies 
com més importants per part dels stakeholders 
en els focus groups. Esperem que l’objectiu final 
del projecte Avalem Territori siga la dinamitza-
ció territorial com a eix central d’un nou model 
d’ordenació, disseny, gestió i aplicació de les 
polítiques d’ocupació, ja que així ho demanden 
els participants del territori, que a més són els 
beneficiaris dels diferents plans i accions que 
l’ara LABORA, duu a terme en les estructures i 
escales municipals i supramunicipals del terri-
tori valencià. 

Imatges 6 i 7. Participació i validació 
d’accions (roig, més prioritàries i grogues, 
menys importants) en les diferents AF i 
per panells temàtics. 2a parteix FÒRUM 
PROVINCIAL
Font: Elaboració pròpia

METODOLOGIA DE LES ESTRATÈGIES 

TERRITORIALS PER A LA PROVÍNCIA DE 

CASTELLÓ

Vicente Budí Orduña, Luisa Alama Sabater
IIDL, Universitat Jaume I

Per a l’elaboració dels documents d’Estratègi-
es Territorials per a l’Ocupació s’ha pres com a 
element de partida els diagnòstics territorials 
elaborats pels pactes per l’ocupació en 2017, a 
més dels Projectes Experimentals desenvolu-
pats en els dos últims anys, i una sèrie d’entre-
vistes que van permetre elaborar esborranys 
d’estratègies per a cadascun dels pactes per 
l’ocupació de la província de Castelló.

Els documents de Diagnòstic territorial van 
permetre conéixer la situació socioeconòmica 
del territori de cadascun dels pactes per l’ocu-
pació. Addicionalment, en les zones amb ab-
sència de pactes per l’ocupació de l’Alt Mijares i 
Maestrat-Penyagolosa, l’estudi de diagnòstic es 
va realitzar directament per investigadors de 
l’Institut de Desenvolupament Local de la Uni-
versitat Jaume I. Aquests documents inclouen 
també un apartat final de propostes dels agents 
territorials i dels participants en els fòrums ciu-
tadans, que han permés intuir aquelles actuaci-
ons que els pactes consideren prioritàries en la 

promoció econòmica i el foment de l’ocupació. 
S’assenyala específicament que, al costat dels 
documents de diagnòstic, els pactes van prepa-
rar també documents de síntesis en els quals 
indicaven amb claredat com els equips de di-
agnòstic van identificar els punts centrals de la 
situació socioeconòmica i laboral. D’una forma 
indirecta els informes de Diagnòstic indicaven 
les peculiaritats de cada pacte, i indirectament, 
una sèrie d’objectius a mitjà i llarg termini, a 
més d’algunes propostes d’actuació.

La informació directa dels documents de di-
agnòstic i propostes ciutadanes van tindre un 
reflex relatiu en els Projectes Experimentals 
desenvolupats per cadascun dels pactes (la 
sol·licitud dels Projectes Experimentals es va 
realitzar sense disposar dels Diagnòstics defi-
nitius). Hem de tindre en compte que, amb in-
dependència del grau de correspondència entre 
els Projectes Experimentals i els Diagnòstics, 
aquests projectes representen una elecció 
efectiva cap a on dirigir els esforços en políti-
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ca d’ocupació de cada territori, per la qual cosa 
han de ser interpretats també en clau estratè-
gica. És a dir, entenem que en la mesura que el 
pacte sol·licita el Projecte Experimental, li està 
atorgant importància relativa enfront d’altres 
accions proposades o possibles alternatives. 
Mes encara, els Projectes Experimentals han 
permés crear equips de treball d’àmbit territo-
rial, amb compromís dels municipis integrants 
de cada pacte que en molts casos han sol·lici-
tat pròrrogues que permeten complementar el 
seu desenvolupament efectiu. Sens dubte, els 
Projectes Experimentals representen un primer 
acord consensuat de compromís per a millorar 
la situació laboral i socioeconòmica en el terri-
tori del pacte.

L’últim element de treball ha sigut la realització 
de reunions i entrevistes amb els agents tècnics 
i representants polítics vinculats als pactes. En 
aquestes reunions s’han tractat dues qüesti-
ons centrals: d’una banda, el procés de revisió 
i avaluació dels Projectes Experimentals, i per 
una altra, identificar la correspondència entre 
les actuacions dels pactes i els objectius i línies 
estratègies definides en el document d’Estratè-
gia Territorial per l’Ocupació. Prèviament a les 
reunions de treball es va remetre als pactes el 
document d’estratègia territorial i una plantilla 
per a completar amb accions, ja desenvolupa-
des o en fase d’execució, que podrien identifi-
car-se amb algunes de les línies estratègiques 
definides en el document d’Estratègia Territori-
al. En quant a aquestes reunions de tall tècnic 
i polític, el resultat ha sigut dispar segons els 
diferents pactes; oscil·lant des de pactes amb 
participació destacada de tècnics i represen-
tants polítics, i en l’extrem contrari, se situen 
pactes amb nul·la disponibilitat a participar en 
aquest procés de construcció d’estratègies ter-
ritorials per part de tècnics i, sobretot, de polí-
tics responsables de l’organisme supramunici-
pal. El nombre d’entrevistes i la participació de 
tècnics i representants polítics ha estat condici-
onat per la pròpia disponibilitat dels represen-
tants dels pactes a participar en aquest procés. 
Addicionalment està el problema d’algunes zo-

nes d’interior on no existeix pacte per l’ocupa-
ció, per la qual cosa no s’ha pogut comptar amb 
interlocutors vàlids a l’efecte de delimitació 
d’estratègies.

Amb els tres elements d’anàlisis que acabem 
d’indicar es van elaborar esborranys d’estratè-
gies territorials a nivell de pacte. Aquests es-
borranys van ser remesos als Pactes perquè 
aquests aportaren (des d’una perspectiva tècni-
ca però també amb la participació de responsa-
bles polítics) les consideracions que cregueren 
oportunes. De fet, en alguns d’aquests pactes 
el document d’esborrany d’estratègia va ser 
sotmés a consideració dins del propi pacte, en 
alguns casos amb participació d’investigadors 
de l’equip de treball de l’Institut Interuniversi-
tari de Desenvolupament Local de la Universi-
tat Jaume I en la presentació del document, i 
es van recollir comentaris i observacions com a 
part del document previ a l’estratègia de l’àrea 
funcional. Per mitjà d’aquesta participació po-
lítica es pretenia garantir que el document 
comptara amb un mínim grau de validació ins-
titucional . No es tracta d’una validació efecti-
va d’Estratègies. L’objectiu d’aquesta fase del 
treball era garantir el coneixement per part de 
representants polítics implicats en el projecte 
de AVALEM, Pactes per l’Ocupació i Projectes 
Experimentals.

Les estratègies elaborades per a cadascun dels 
pactes constitueixen la base per a la redacció 
dels documents d’Estratègies d’Ocupació apli-
cades al Territori de les Àrees Funcionals de 
Castelló (AFC: Pactes de la Plana Baixa, Muni-
cipis Ceràmics, Consorci CastellóCREA, Man-
comunitat Espadán-Mijares i pacte Plana Alta 
Nord) i dels Ports-Baix Maestrat (AFPBM: Pactes 
de Maestrat-Litoral, Castelló Nord i els Ports). 
Aquests documents d’Estratègies s’ajusten al 
guió general previst en el projecte AVALEM i 
recull anotacions i estratègies per a cadascun 
dels deu objectius determinats. La concreció 
d’accions i línies de treball s’ha ajustat a la in-
formació rebuda des dels pactes, si bé amb re-
ferència a l’àrea funcional. La diversitat existent 

en aquestes dues àrees funcionals ha obligat a 
matisar per pactes algunes de les línies estra-
tègiques incloses en l’estratègia global.

Els documents d’Estratègies a nivell d’àrea fun-
cional es van enviar als pactes que componen 
les AFC i AFPBM i es van ser presentats en ses-
sions de treball realitzades en les dues àrees 
funcionals. Les sessions es realitzaren per a 
l’AFPBM en Traiguera, i per a l’AFC en la Univer-
sitat Jaume I. En aquestes sessions es va comp-
tar amb l’assistència de tècnics i representants 

polítics dels pactes. El debat del document (ver-
sió esborrador) va permetre recollir opinions de 
tots els pactes que integren les àrees funcio-
nals, i incloure-les en el document final d’estra-
tègies territorials per l’ocupació. L’objectiu del 
debat públic era obtindre una certa validació 
per part dels representants del territori, si bé, 
la responsabilitat del document i redacció final 
correspon a l’equip d’investigadors de l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Local de 
la Universitat Jaume I.
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

APLICADES AL TERRITORI.

ÀREA FUNCIONAL 

ELS PORTS-BAIX MAESTRAT
Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, 
Juan José Rubert Nebot 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

Universitat Jaume I 

El primer pas en l’anàlisi d’estratègies d’ocupa-
ció en l’Àrea Funcional Els Ports-Baix Maestrat 
(AFPBM) exigeix una mirada sobre la pròpia ge-
ografia del territori. En ella es posa de mani-
fest la diversitat entre la costa i l’interior mun-
tanyenc, amb una zona intermèdia de transició 
quant al medi natural, però també en termes 
demogràfics i d’activitat econòmica. 

L’AFPBM està integrada per un total de 33 mu-
nicipis: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbés, 
la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Pa-
lanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, 
Villores i Zorita del Maestrazgo de la comarca 
de Els Ports; 18 del Baix Maestrat amb Alcalà 
de Xivert-Alcossebre, Benicarló, Càlig, Canet 
lo Roig, Castell de Cabres, Cervera del Maes-
tre, la Jana, Peníscola, la Pobla de Benifassà, 
Rossell, la Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu, 
San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pulpis, 
Traiguera, Vinaròs y Xert; amés de dos, Catí y 
Tírig, al Alt Maestrat. Tots pertanyen a les co-
marques històriques dels Ports, l’Alt Maestrat i 

el Baix Maestrat. La zona del litoral concentra 
l'activitat socioeconòmica, amb una alta den-
sitat de població i una activitat bolcada en el 
sector turístic, fonamentalment de “sol i plat-
ja”. A mesura que ens endinsem cap a l'interi-
or, tant l'activitat econòmica com la població 
redueixen significativament el seu pes relatiu. 
De fet, els principals reptes socioeconòmics als 
quals s'enfronta l’AFPBM són la despoblació en 
la zona d'interior, mentre que en direcció a la 
costa la complexitat es tradueix en termes de 
canvis en la tipologia de l'ocupació mediatitza-
da per canvis en l'especialització industrial i el 
predomini del turisme com a principal sector 
d'activitat. Aquesta realitat dual permet establir 
tres zones perfectament diferenciades i que 
coincideixen amb els tres Pactes per l'Ocupació 
en els quals s'ha articulat l’AFPBM: el Pacte dels 
Ports (inclou els municipis de Vilafranca i Ares 
del Maestrat del AF de Castelló), el Pacte Cas-
telló Nord (Inclou els municipis de les Coves de 
Vinromà i Vilar de Canes del AF de Castelló), i el 
Pacte Maestrat-Litoral.

M
or

el
la
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El detall territorial de l'activitat econòmica en 
l’AFPBM situa als serveis en el principal lloc 
quant a ocupació, destacant el segment de tu-
risme al llarg de tota l'àrea funcional. En la cos-
ta, el turisme manté un clar perfil de “sol i plat-
ja”, que per importància es distribueix entre les 
localitats de Peníscola, Alcossebre (Alcalà de 
Xivert), Vinaròs i Benicarló; li segueixen, a dis-
tància quant a importància en número absoluts 
de l'ús de l’AFPBM, altres enclavaments a l'inte-
rior, entre els quals destaca Morella. No obstant 
això, la referència al turisme cal englobar-la 
en l'estratègia territorial, en convertir-se en el 
sector objectiu per al conjunt de l’AFPBM i com 
a activitat complementària al sector primari i 
alternativa a la indústria. Tant als Ports com en 
el pacte Castelló Nord, el turisme adquireix una 
importància central com a principal alternativa 
econòmica i d'ocupació.

L'agricultura i ramaderia estan present en la to-
talitat de l’AFPBM, si bé amb un perfil diferent en 
cadascuna de les tres subàrees en les quals es 
divideix. En la costa, els cultius de cítrics i horta-
lisses (carxofa) mantenen patrons propis d'una 
activitat productiva i comercial intensiva. L'acti-
vitat es completa amb la pesca, especialment en 
el cas de Vinaròs. En la franja intermèdia l'agri-
cultura és el sector principal en molts municipis, 
i se centra en cultius de secà, especialment l'oli 
d'oliva com a producte estratègic aprofitant el 
valor atorgat a les oliveres mil·lenàries. També 
destaca la ramaderia intensiva en porcí i avia-
ri. En la zona de muntanya d'interior dels Ports, 
la baixa rendibilitat de l'agricultura és l'element 
condicionant, mentre que la ramaderia es man-
té en nivells estables en els últims anys. Com a 
activitat relacionada amb l'agricultura, un dels 
elements estratègics a l'interior és l'aposta per 
la cura i aprofitament del medi natural (forestal) 
i productes com la tòfona.

Quant a la indústria, la seua posició territorial 
la situa preferentment en el litoral i un primer 
segment de municipis d'interior pròxims a la 
costa. Per subsectors industrials, els segments 
més importants són les indústries alimentàries 

i la química, en una clara substitució dels tra-
dicionals sectors del moble, i fins i tot del tèx-
til, que han patit especialment els efectes de la 
crisi econòmica. És important assenyalar que 
la pèrdua de pes de la indústria, i a diferència 
d'altres sectors i àrees funcionals, no mani-
festa símptomes de recuperació després de la 
crisi econòmica, provocant la necessitat de re-
convertir la capacitat laboral del territori cap a 
altres sectors com el turisme, especialment en 
la zona intermèdia on l'efecte relatiu de declivi 
industrial ha sigut major.

La situació de disparitat a l'interior de l’AFPBM 
fa difícil abordar una estratègia de conjunt, ja 
que les necessitats, prioritats i perspectives de 
futur són diferents segons ens trobem en les 
localitats del litoral o en les de l'interior. No 
obstant això, considerem important identificar 
estratègies per al foment de l'ocupació en el 
conjunt de l’AFPBM, delimitant tant els objec-
tius estratègics com les seues línies de treball 
a partir de les necessitats de cada territori. 

En aquest sentit, i amb independència d'aques-
ta visió de conjunt i com a mecanisme metodo-
lògic, se sintetitzen en primer lloc l'anàlisi dels 
diagnòstics i línies estratègiques identificades 
per a cada pacte a partir de les diferents entre-
vistes i reunions mantingudes amb els agents 
locals. D'aquesta forma, l'Estratègia AFPBM tin-
drà en compte els objectius principals detectats 
per a cada pacte, i que es considera convenient 
incloure en primer lloc.

Els Ports. Millorar la vertebració del territori 
mitjançant infraestructures de transport i de 
telecomunicacions que permeten la mobilitat i 
l'ocupabilitat dels municipis que conformen el 
Pacte. També s'han d'establir estratègies diri-
gides a frenar el procés de despoblament que 
pateix aquest territori. Els instruments per a 
aconseguir aquests objectius són crear una pla-
taforma comarcal de transport públic, potenci-
ar el turisme cultural i el producte agroturístic, i 
una xarxa comarcal de vivers d'empreses.

Castelló Nord. Activar una nova estratègia de 
desenvolupament que permeta cobrir els pro-
blemes detectats (i agreujats) durant la crisi 
econòmica, centrant la mateixa en el turisme 
com a sector transversal al territori i amb po-
tencialitat de creixement en el territori. L'ins-
trument central empleat és l'Associació per a 
la Promoció Turística Terres del Maestrat, Àni-
ma Interior.

Maestrat-Litoral. Disseny, posada en marxa i 
dinamització d'un observatori per al seguiment 
i la dinamització del mercat de treball (OBSEDI), 
amb el suport d'una web específica però que in-
cloga així mateix processos participatius d'anà-
lisis de la informació i programació d'actuaci-
ons. L’OBSEDI és considerat una peça central 
en la dinamització de l'economia del territori 
del Pacte.

A partir dels objectius principals dels tres pactes 
que conformen l’AFPBM, és possible indicar dos 
objectius centrals conjunts per a tota l’AFPBM:

Objectiu territorial un: dinamització productiva i 
seguiment de necessitats del mercat de treball.

Objectiu territorial dos: turisme com a sector 
transversal en sentit sectorial (capacitat d'afec-
tar sectors tradicionals) i en sentit territorial 
(estratègia conjunta dels tres pactes).

Addicionalment, hem de tindre en compte l'ob-
jectiu central del Pacte Els Ports, tendent a fre-
nar el procés de despoblament. En aquest sen-
tit, cal indicar que com a les mesures d'activació 
econòmiques es consoliden, s'haurà aconseguit 
un primer pas en aquest objectiu de lluita con-
tra el despoblament.

A partir dels processos que configuren el 
desenvolupament territorial (recursos territori-
als, xarxes territorials i processos d'innovació) 
s'han delimitat els objectius estratègics. Tenint 
en compte aquests processos i les branques 
d'activitat presents en l’AFPBM, en la resta del 
document es detallen els objectius estratègics 

que haurien de formar part d'un Pla Estratègic 
per a l'Ús de l’AFPBM.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB 
ELS RECURSOS TERRITORIALS
Objectiu Estratègic 1.  
Ocupabilitat, igualtat d'oportunitats i inserció 
laboral (INSERCIÓ).
Aquest 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 a la consecució d'un mer-
cat inclusiu, amb oportunitats equitatives per a 
tots els col·lectius i amb un suport específic i 
integral a l'emprenedoria.

Es considera que aquest objectiu és central en 
l'estratègia d'ocupació i transversal a tots els 
sectors d'activitat, de la mateixa forma que les 
seues línies estratègiques. 

En general, els programes d'ocupació s'execu-
ten en col·laboració amb LABORA i la Diputació, 
i un objectiu prioritari d'aquests és la inserció 
de joves i aturats. L'especialització d'aquest 
territori en el sector turístic, tant de litoral com 
d'interior, i el seu alt percentatge d'autoocupa-
ció, fa que una de les línies estratègiques de 
l'Àrea Funcional siga l'assessorament d'autò-
noms i el foment de la cultura emprenedora 
(guies turístics, restauració, activitats multia-
ventura, etc.).

Es considera important destacar la visió clara-
ment positiva cap a la figura de l'empresari, si 
bé limitat a la petita empresa quant a l'ajuda a 
l'emprenedoria (vivers d'empreses i suport a 
iniciatives empresarials). Ara bé, respecte del 
grau d'intensitat i qualitat d'aquesta actuació, es 
constata que el paper d'acompanyament a l'em-
prenedor està supeditat a la capacitat tècnica de 
cada Pacte, molt condicionada per l'existència o 
no d'organització pròpia permanent i el nombre 
de tècnics dels quals disposa.
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Objectiu Estratègic 2.  
Qualitat de l'ocupació i millora de les 
pràctiques de gestió de la mà d'obra 
(QUALITAT).
Encara que és evident que aquest objectiu repre-
senta un punt central en les polítiques d'ocupa-
ció, també ho és l'especialització de l’AFPBM en 
agricultura i turisme com a activitats altament 
estacionals. 

És important assenyalar que durant l'última dè-
cada s'han detectat problemes en l'hostaleria, 
amb una deterioració de les condicions laborals 
i on prima la negociació individual i el conveni 
d'empresa enfront del col·lectiu. Aquest empitjo-
rament de les condicions laborals ha de posar-se 
en relació amb l'objectiu territorial d'activar el 
turisme com a sector transversal, i la necessitat 
d'incrementar la formació en aquest sector com 
a pas previ a l'extensió de la temporada turística. 
En aquesta línia, els plans estratègics d'ocupació 
han de considerar la implantació d'activitats que 
reduïsquen la temporalitat i estenguen la tem-
porada turística, i en el cas del sector agrícola, 
tinguen en compte la introducció de noves tècni-
ques innovadores de cultiu.

Es considera important assenyalar com a fet 
estratègic rellevant la possibilitat d'harmonitzar 
l'oferta turística per al conjunt de l’AFPBM. Es 
tractaria d'una estratègia de mitjà i llarg termini 
que permeta combinar els aspectes positius de 
cada Pacte (territori) quant a oferta de producte 
turístic diferenciat; i tot això prenent com a punt 
de partida les accions desenvolupades per ca-
dascun dels Pactes.

Quant a línies estratègiques concretes, més 
enllà de la disminució de la temporalitat, s'em-
marquen dins d'un conjunt de bones pràctiques 
el desenvolupament de les quals va parell al 
qual marca la legislació en aspectes com la 
participació dels treballadors en l'empresa, 
condicionat tot això per la grandària reduïda de 
bona part del teixit empresarial. És a dir, en la 
mesura que la integració social de la figura de 
l'empresari és alta, aspectes com el diàleg i la 

responsabilitat social apareixen en posicions 
destacades. No succeeix així en el sector turis-
me, on l'elevada estacionalitat suposa un fre a 
la integració entre treballadors i empreses. En 
aquest sentit es precisa d'estratègies concretes 
per a l'estabilitat de l'ocupació que puguen in-
cloure polítiques actives per a la continuïtat la-
boral, promoció i difusió de bones pràctiques en 
el territori, labors d'assessorament i una taula 
territorial en la qual participen tots els agents 
implicats, incloent la inspecció de treball.

Lligat a l'anterior es precisa d'actuacions con-
cretes de millora en la qualitat de l'ocupació 
a través de l'oferta de formació, sent neces-
sari fomentar les relacions entre els diferents 
centres de formació incloent els de LABORA, 
la Conselleria d’Educació i els sectors indus-
trials per a adequar l'oferta i la demanda 
d'ocupació. La creació d'associacions em-
presarials, generals i sectorials, pot generar 
sinergies de col·laboració que afavorisquen la 
retenció del talent.

Objectiu Estratègic 3. 
Atenció a les persones, inclusió social de 
col·lectius desfavorits (INCLUSIÓ).
El punt central d'aquest objectiu estratègic, no 
exclusiu del mercat de treball, està relacionat 
amb l'envelliment de la població (a l'interior) i 
amb la població immigrant (en la costa). És a 
dir, es requereix d'actuacions transversals que 
incloguen alguns problemes i col·lectius con-
crets, com és el cas de les polítiques de con-
tinuïtat laboral especialment destinades als 
col·lectius més vulnerables (joves, dones, ma-
jors de 45 anys, immigrants i persones amb di-
ferents graus de diversitat funcional) posades 
en marxa en el Pacte Maestrat-Litoral.

Cal assenyalar, en relació amb el caràcter trans-
versal d'aquest objectiu, que una part important 
de les actuacions de suport a col·lectius en risc 
d'exclusió estan ja incorporades a la labor dels 
serveis socials municipals, mentre que la inser-
ció social s'introdueix en programes de foment 
de l'ocupació de LABORA.

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).
La millora de les qualificacions hauria de cen-
trar-se en les oportunitats laborals que ofereix 
el territori, això és, vincular l'oferta formativa 
(de qualsevol tipus) amb la demanda de tre-
balladors des de les empreses. Aquest objec-
tiu es refereix tant a l'oferta reglada (especi-
alment la Formació Professional) com també 
a l'oferta específica que ajuntaments i Pactes 
poden dur a terme.

Una oferta inadequada genera formació amb po-
ques oportunitats d'acompliment, la qual cosa 
acaba desembocant en una major eixida de tre-
balladors formats. Així doncs, l'Objectiu Territorial 
un (conéixer la dinàmica del mercat de treball) es 
constitueix en el punt central a l'hora d'encertar 
quant a necessitats de l'empresa i formació dels 
treballadors. La labor dinamitzadora del mercat 
de treball és central per a determinar les ne-
cessitats formatives. És important assenyalar la 
dificultat per a iniciar nous cicles formatius en 
agricultura (Sant Mateu) i ramaderia (Morella), ja 
que va ser impossible la seua consolidació per 
falta d'alumnat malgrat detectar-se necessitats 
formatives i possibilitats d'ocupació vinculades a 
aquests sectors.

Pel que fa a l'aplicació en qualsevol de les línies 
estratègiques, resulta important la capacitat 
de reacció de Pactes i ajuntaments, així com la 
flexibilitat quant als requisits de residència dels 
treballadors (alumnes) beneficiaris dels dife-
rents programes oferits. De la mateixa manera 
ha d'assenyalar-se la necessitat de flexibilitzar 
tant els punts de formació com la possibilitat 
d'assistència de persones residents fora del 
territori d'un Pacte concret.

En el que fa referència a formació, una deman-
da reiterada en tots els Pactes és la d'incre-
mentar la formació en turisme i, a causa  de 
les necessitats de futur en l'àrea litoral, en 

gestió tecnològica (Tics i la seua aplicació en 
indústria 4.0).

Objectiu Estratègic 5.  
Consolidació del model productiu mitjançant 
el va imposar de sectors existents i el 
suport a noves activitats, especialment 
de major valor afegit, en el context del 
desenvolupament local (MODEL PRODUCTIU).
L'objectiu de desenvolupament, modificació i 
impuls del model productiu és una constant en 
tot el territori, en entendre tant els problemes 
de l'actual estructura sectorial com la necessi-
tat de canvi en l'enfocament d'alguns sectors. 

El turisme es mostra com una aposta de tota 
l’AFPBM amb un doble objectiu: incrementar la 
temporada (mitigant l'estacionalitat) i augmen-
tar el valor afegit d'aquesta activitat. És a dir, 
ampliar la temporada turística i fer-ho amb un 
turisme de major qualitat (major despesa, ma-
jor valor afegit, millor ocupació i menor impacte 
mediambiental). Per a això es plantegen dues 
idees centrals: d'una banda, millorar la forma-
ció dels treballadors del sector (atracció de 
turisme internacional, hostaleria i activitats tu-
rístiques complementàries); i per una altra, ge-
nerar una nova oferta de producte turístic sota 
la idea de revaloritzar els elements endògens 
(oferta agro-turística, patrimoni i naturalesa, i 
altres activitats comercials).

En relació amb el turisme s'insisteix en la con-
veniència d'integrar a mitjà termini els plans 
desenvolupats en cada Pacte, sobretot, posant 
en relleu la capacitat complementària d'una 
oferta conjunta de tot el territori. És important 
recordar que per a reduir la temporalitat sis-
temàticament es proposa que els municipis de 
costa i interior col·laboren estretament, de ma-
nera que es prolongue en la temporada hiver-
nal les pernoctacions i els serveis oferits en la 
costa. Qüestions com una marca conjunta per 
a tota l’AFPBM, disposar de rutes turístiques 
que combinen elements de diverses subàrees 
o comptar amb establiments hotelers i de res-
tauració de referència en tot el territori són as-
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pectes clau en la creació d'una imatge turística 
de conjunt de l’AFPBM.

Dins de la línia estratègica d'atracció d'empreses i 
creixement empresarial, ha de destacar-se l'apos-
ta per vivers d'empreses i l'observatori del mercat 
de treball, com a punts de detecció de necessitats 
formatives i tendències de mercat. Ací seria con-
venient ampliar el concepte de viver d'empreses 
a l'acompanyament i assessorament empresarial 
al sector comercial, atenent així la seua capacitat 
dinamitzadora de mercats locals. 

Finalment, cal assenyalar que aquest objectiu 
estratègic (Model Productiu) es relaciona amb 
el primer objectiu (Inserció) de suport a l'em-
prenedoria, de manera que es consoliden noves 
oportunitats productives.

Objectiu Estratègic 6.  
Principi de transversalitat de gènere, igualtat 
de condicions entre homes i dones (IGUALTAT).
Tal com s'indica, es tracta d'un objectiu trans-
versal que s'incorpora en la contractació laboral 
a través de programes de foment d'ocupació, i 
que sempre és tingut en compte en els criteris 
de selecció de personal. 

No obstant això, hem d'assenyalar la rellevàn-
cia d'aquest objectiu si es para atenció al sector 
turístic i a l'elevat percentatge d'ocupació feme-
nina present en aquest. Aquest aspecte, d'una 
banda, aprofundeix en les pitjors condicions 
laborals de la dona, i per una altra, requeriria 
d'actuacions concretes que, si bé no es produei-
xen directament, sí que poden fer-ho de forma 
indirecta amb la formació en turisme com a eix 
central en tot el territori de l’AFPBM.

Un aspecte a considerar, atesa la distribució de 
rols home/dona quant a la cura de persones de-
pendents, seria el de promoure un impuls cap a 
la professionalització d'aquest tipus de treball 
que té a la dona com a principal grup de pobla-
ció dedicat a aquestes tasques. I tot això tenint 
en compte el problema d'envelliment detectat 
en tota l’AFPBM i la necessitat de pensar en fór-

mules empresarials que solucione problemes 
d'ocupació i d'integració social.

Objectiu Estratègic 7. 
Millora de les infraestructures, equipaments 
i serveis públics (INFRAESTRUCTURES).
Encara que les infraestructures es perceben 
com a part d'un procés de presa de decisions 
alié a les competències dels Pactes, des dels 
mateixos es fa esment a algunes de les princi-
pals manques existents. Així es fa amb les de-
mandes d'ampliació de la xarxa de fibra òptica, 
en un primer moment pel que fa a la dotació in-
dustrial, i per extensió al conjunt de la ciutada-
nia. De fet, aquest problema es percep de forma 
diferent en la costa (on s'interpreta en termes 
de desavantatge per als sectors productius) en-
front de l'interior, on el problema s'observa en 
lògica territorial per al conjunt de la població i 
les oportunitats d'emprendre noves activitats.

Hem d'esmentar, encara que no es recull en les 
estratègies dels Pactes, una de les reivindicacions 
històriques quant a infraestructures: les millores 
(fins a aconseguir la qualificació d'autovia) en la 
carretera N-232, considerada com a eix vertebra-
dor de l’FPBM. Des del punt de vista dels municipis 
d'interior la importància d'aquesta via s'associa a 
la connexió empresarial i turística amb el litoral, 
mentre que per a la costa representa una entrada 
directa de turistes del nord d'Espanya.

Altres infraestructures o serveis públics re-
llevants són els que fan referència a una xar-
xa comarcal de transport (sobretot a l'interior, 
amb una xarxa de transport públic entre els 
municipis de la comarca), millora en la xarxa de 
transport públic interior-costa, i establiments 
de servei públic com a residències per a perso-
nes majors.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB 
LES XARXES TERRITORIALS
Objectiu Estratègic 8.  
Estructura territorial i xarxes internes 
(COOPERACIÓ INTERIOR).
La consolidació de xarxes internes en els Pactes 
es mostra com un dels principals assoliments 
del projecte AVALEM Territori, tant en aquells 
espais on es disposava d'organitzacions prèvies 
(Mancomunitat dels Ports; Pla de Competitivitat 
Turística i les accions dins de l'Agenda 21), com 
en aquells on s'estan articulant a partir del Pac-
te (Associació per a la promoció turística Terres 
del Maestrat. Anima Interior) o fins i tot d'altres 
estructures com EDUSI (Estratègia de Desen-
volupament Urbà Sostenible Integral), sol·licitat 
conjuntament pels ajuntaments de Benicarló i 
Vinaròs. La pertinença al territori adquireix va-
lor en la mesura que es consolida l'estructura 
territorial i s'enforteixen les xarxes internes, al-
guna cosa que s'està repetint en els espais en 
els quals se subdivideix l’AFPBM.

No obstant això, si considerem l'Àrea Funcional 
en el seu conjunt, l'efecte observat és el contrari. 
La col·laboració entre els Pactes que la integren 
no existeix, i no és possible parlar d'un projecte 
territorial conjunt. Sobre aquest punt, tan sols 
la reivindicació de la millora en la N-232 repre-
senta un punt d'unió. Entre les oportunitats de 
col·laboració esmentades incloem la possibili-
tat de participació en activitats de formació de 
població pertanyent a d'altres Pactes, i fins i tot 
articular una oferta formativa combinada entre 
els tres espais. 

Es tracta d'una manca organitzativa al no dis-
posar d'un espai de col·laboració entre territo-
ri, prevalent les estratègies comarcals (pactes, 
mancomunitats o EDUSI) i les associacions amb 
límits territorials molt marcats.

D'altra banda, i davant el reconeixement sobre la 
falta d'agilitat en la presa de decisions (de mane-
ra particular en el sector públic), es proposa un 
programa de millora de les TIC que vaja dirigit, 
a més dels col·lectius més desfavorits vistos en 

l'Objectiu Estratègic 3, a la resta del personal de 
l'Administració, ciutadania i empreses. La difusió 
web de les actuacions dels pactes i de la resta 
d'actors, així com la millora de la qualitat de les 
xarxes de comunicació en àrees d'interior, són 
unes altres de les actuacions importants a l'en-
torn de les xarxes internes per a així vertebrar 
l'estructura territorial de l'Àrea Funcional.

Objectiu Estratègic 9.  
Xarxes territorials externes, col·laboracions 
(COOPERACIÓ GLOBAL).
En general es pot afirmar que aquest objectiu 
de relacions externes no figura entre els prio-
ritaris per a l’AFPBM. A aquesta conclusió s'ar-
riba per dues vies: la primera d'elles es refe-
reix al fet que l’AFPBM no existeix com a entitat 
constituïda amb identitat pròpia; la segona fa 
referència al fet que algunes de les relacions 
externes dels pactes es limiten a l'espai de 
l’AFPBM, amb el que no es dilueix la connexió 
amb altres àrees funcionals.

Malgrat aquest efecte limitat quant a relacions 
externes, hem d'assenyalar que agents o insti-
tucions territorials es vinculen amb iniciatives 
més àmplies, com és el cas dels GAL (Grups 
d'Acció Local) o grups de municipis de munta-
nya i estratègies contra el despoblament.

OBJECTIUS ESTRATEGICS RELACIONATS AMB 
ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
Objectiu Estratègic 10.  
Transversalitat de la innovació (INNOVACIÓ).
L'objectiu genèric de territori innovador s'as-
simila, des del punt de vista de l’AFPBM, amb 
l'estratègia de canvi en el model productiu al 
qual es fa referència en l'objectiu estratègic 
cinc, i al reconeixement exprés de la falta de 
cultura d'innovació especialment en les petites 
i mitjanes empreses.

Per a tractar de pal·liar aquesta deficiència es 
proposa (des del pacte Maestrat Litoral) l'inici 
per part d'instàncies públiques de serveis d'as-
sessorament (per a identificar i implementar 
processos, serveis i productes innovadors), la 
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publicació de guies sobre recursos que puguen 
necessitar cadascun dels sectors, la posada en 
marxa de projectes d'investigació en col·labora-
ció amb el sector privat així com de cursos de 
formació en gestió de la innovació, l'organitza-
ció de conferències en aquest sentit i la creació 
d'un observatori d'innovació d'empreses. En de-
finitiva, es tracta d'aprofundir en l'estratègia de 
canvi en el sistema de producció, la qual cosa 
requereix evolucionar cap a un model basat en 
major formació dels treballadors i, en paral·lel, 
la incorporació d'innovacions en producció i 
prestació de serveis. 

La transversalitat de la innovació es manifesta 
igualment en la demanda generalitzada d'ins-
truments que afavorisquen noves idees i pro-
cessos productius. Entre aquests mitjans es 
destaca, per reiterat, la millora en la xarxa de 
transmissió de dades, la digitalització de pro-
cessos productius i en l'administració; i també 
altres qüestions com són l'organització de con-
ferències, reunions i punts de trobada per al de-
bat d'idees i proposta innovadores.

Convé assenyalar que el territori AFPBM dispo-
sa d'un centre especialment creat per a la inno-
vació, com és el Vinalab amb un paper destacat 
per a la promoció de la innovació i el lideratge 
quant a sol·licitud i gestió de projectes d'inves-
tigació i innovació tècnica. El repte consistirà 
precisament a estendre les funcions d'aquest 
centre a la totalitat de l’AFPBM.

CONSIDERACIONS FINALS
A manera de resum de la situació en la qual es 
troba l’AFPBM i de les estratègies d'ocupació, 
la conclusió transversal al conjunt del territo-
ri passa per vehicular l'activitat productiva per 
mitjà del turisme com a sector central d'acti-
vitat. En aquest sentit, el problema sectorial 
d'estacionalitat i increment de la qualitat dels 
serveis turístics, exigeix una redirecció de les 
estratègies cap a una complementarietat entre 
els tres espais que formen l’AFPBM.

Un augment en la durada de la temporada tu-
rística va unit a l'extensió territorial dels visi-
tants, i exigirà coordinar propostes turístiques 
entre els tres sub-espais. És important asse-
nyalar un cert consens manifestat en reuni-
ons de l’AFPBM de coordinar actuacions i de 
difondre una imatge integrada de conjunt. El 
problema al qual s'enfronta aquesta iniciativa 
estreba precisament en l'acusada temporalitat 
del turisme estival. La necessària integració de 
rutes, productes i propostes turístiques passa 
per una perspectiva de mitjà i llarg termini 
que assumisca una estratègia de creixement 
continu per al conjunt, si bé els efectes inicials 
tindran una direcció territorial en funció de la 
tipologia del turista en el qual se centren les 
campanyes de promoció.

El rellevant, com a estratègia conjunta, està en 
els efectes laterals del turisme cap al conjunt 
del territori i a oferir una oferta integral que in-
cloga diferents tipus de turisme distribuïts en 
el territori. D'altra banda, és evident que l'as-
soliment de noves maneres de turisme passa 
per la formació de treballadors, iniciatives em-
presarials que desenvolupen productes i posen 
en valor recursos turístics territorials.

PROPOSTES ESTRATÈGIQUES PER A L'ÀREA 
FUNCIONAL ELS PORTS-BAIX MAESTRAT
Per part de l'equip de treball del IIDL-UJI es pro-
posen cinc estratègies conjuntes per al territori 
de l’AFPBM, amb diverses línies d'actuació per 
a cadascuna d'elles:

Turisme
• Creació d'una marca turística per al conjunt 

de l’AFPBM (s'hauria d'intentar integrar en 
aquesta nova marca global les creades per 
a cada PATE).

• Oferta integrada costa-interior. Aplicar me-
canismes de col·laboració entre esdeve-
niments en interior i oferta hotelera de la 
costa. Coordinació de fires i activitats turís-
tiques en el conjunt de l’AFPBM.

• Identificació de rutes turístiques que en-
globen a tot el territori i que contemple la 
complementarietat estacional i diferents 
públics objectius.

Innovació
• Difusió de cultura innovadora a partir de 

plataformes existents (*Vinalab i altres cen-
tres).

• Suport en la gestió de projectes innovadors.

• Obertura estratègica cap a altres formes 
d'innovar: nous productes, nous processos 
productius i qualitat en el producte.

Connectivitat
• Establiment d'una xarxa de transport pú-

blic que connecte el conjunt de l’AFPBM 
(freqüències que permeten compatibilitzar 
residència i accés a serveis educatius, sani-
taris i comercials).

• Ampliar la cobertura d'internet d'alta velo-
citat a tot el territori (amb especial incidèn-
cia en espais productius).

• Millora permanent d'infraestructures. Enca-
ra que es tracta d'una reivindicació històrica 
la connexió entre Morella i Vinaròs; a més 
completar com més prompte millor el tra-
çat de l'autovia CV10.

Empreses
• Posada en marxa de vivers d'empreses 

com a punt d'entrada d'iniciatives empresa-
rials i, en general, emprenedoria en noves 
activitats.

• Formació especialitzada com a via per a 
l'atracció d'empreses des d'altres enclava-
ments de referència.

Formació
• Adaptació de la formació a necessitats de 

les empreses i al procés de diagnòstic. 
Atenció especial a proposta de nous models 
turístics.

• Mantindre serveis com l’OBSEDI ampliable 
al conjunt de l’AFPBM.
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La primera observació respecte de l’Àrea Fun-
cional de Castelló (AFC) ens porta a una mi-
rada sobre el territori i a comprovar com els 
setanta municipis que ocupen tota l’àrea cen-
tral de la província de Castelló presenten una 
gran diferència entre els espais litoral, franja 
intermèdia i interior rural. La major part de la 
població, les ciutats de major grandària i els 
entorns no rurals, i les activitats econòmiques 
més significatives i dinàmiques es troben en 
les zona litoral i franja intermèdia, quedant la 
resta del territori relegat a un paper menor en 
la majoria dels indicadors socioeconòmics que 
es puguen analitzar.

D’altra banda, el procés d’estudi i execució dels 
Diagnòstics Territorials i l’anàlisi laboral de les 
Àrees Funcionals valencianes han permés actu-
alitzar la informació, i disposar del detall quant 
a la situació socioeconòmica (i especialment 
laboral) del territori agrupat en pactes territo-
rials. S’han pogut analitzar els problemes i els 
principals reptes als quals s’enfronten els ter-
ritoris, i també s’ha constatat una vegada més 

la dualitat existent entre els subespais veïns 
en els quals s’estructura l’AFC. Per comarques, 
l’AFC inclou municipis de la Plana Alta, Plana 
Baixa, l’Alcalatén i parcialment l’Alt Mijares, i 
també parcialment l’Alt Maestrat. Plana Alta (Al-
massora, Benicàssim, Benlloch, Borriol, Caba-
nes, Castelló de la Plana, les Coves de Vinromà, 
Orpesa, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, 
la Serratella, Sierra Engarcerán, la Torre d'en 
Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, 
Vilanova d'Alcolea); Plana Baixa (Aín, Alcudia 
de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alquerías del 
Niño Perdido, Artana, Betxí, Borriana, Eslida, la 
Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, 
Tales, la Vall d'Uixó, Vila-real, la Vilavella i Xil-
xes); l’Alcalatén (l’Alcora, Atzeneta del Maestrat, 
Benafigos, Costur, Figueroles, Llucena, les Use-
res, Vistabella del Maestrat); i parcialment el 
Alto Mijares (Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo 
de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadi-
lla, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Toga, 
Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villaher-
mosa del Río, Villamalur i Zucaina); i també 
parcialment l’Alt Maestrat (Albocàsser, Ares del 
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Maestrat, Benasal, Culla, la Torre d'En Besora, 
Vilar de Canes i Vilafranca).

Des del punt de vista econòmic i de desenvo-
lupament territorial, les necessitats, prioritats i 
perspectives de futur són diferents segons ens 
trobem en les localitats del litoral, la franja in-
termèdia o en la zona interior. Així, i com un pri-
mer esbós de la situació estratègica, hem d'as-
senyalar l'especialització en el sector serveis 
de l’AFC, amb un segment d'activitat centrat en 
el turisme com a activitat principal en la zona 
costa nord (pacte Plana Alta Nord) i, en menor 
intensitat en la costa sud (pacte Plana Baixa), 
a més de la concentració de serveis en l'àrea 
urbana de Castelló propis de l'efecte capitalitat 
provincial com són l'administració territorial, 
sanitat i educació, a més de la ubicació d'em-
preses de serveis comercials i avançats per a 
empreses.

El segon element econòmic de rellevància és la re-
valoració de la potència industrial de l’AFC, amb la 
indústria ceràmica com a element central, tant en 
fabricació de taulells com en el segment de fregi-
des i esmalts ceràmics. Al costat d'aquesta identi-
ficació amb la ceràmica, l’AFC compte també amb 
altres sectors industrials forts com el químic i el 
relacionat amb refinament de petroli. Des del pla 
territorial, la indústria se situa en la zona costane-
ra (ciutat de Castelló i costa sud) i en la franja in-
termèdia del territori, en l'espai que s'estén des de 
la Plana Baixa, zona d'Onda-l'Alcora, i àrea de Ca-
banes-Vilafamés. Quant a pactes per l'ocupació, el 
territori abasta la Plana Baixa, Municipis Ceràmics, 
consorci CastellóCREA i pacte Plana Alta Nord.

Finalment, el tercer segment territorial de l’AFC 
és el que identifiquem com a interior rural i que 
presenta com a principals trets, a més de la 
seua ubicació geogràfica en la franja interior i 
més muntanyenca de l’AFC; la situació quant a la 
població, amb alt grau d'envelliment i amenaçat 
pel problema de la despoblació; i una economia 
amb menor dinamisme on els serveis destaquen 
pel component públic i, en segon pla el turisme, 
i on a més l'agricultura té un pes relatiu des-

tacat. El pacte per l'ocupació que es correspon 
amb aquesta zona d'interior és la Mancomunidad 
Espadán-Mijares; si bé aquesta estructura no va 
estar present en el procés de diagnòstic i recull 
només una part de la totalitat de municipis inclo-
sos en aquesta subàrea, que en el moment del 
diagnòstic territorial va ser analitzada com les 
zones d'estudi d'Alt Mijares i Maestrat-Penyago-
losa, i fins i tot algunes localitats es van englobar 
en el pacte Municipis Ceràmics.

En aquest context de disparitat territorial entre 
les zones que configuren l’AFC resulta complex 
el fet mateix de proposar un document conjunt 
per al foment de l'ocupació, delimitant tant els 
objectius estratègics com les seues línies de 
treball en funció de les necessitats dels espais 
delimitats en cada pacte. 

Per això, i amb independència d'aquesta visió 
de conjunt i com a mecanisme metodològic, se 
sintetitzen en primer lloc l'anàlisi dels diagnòs-
tics i dels documents d'estratègies de cada pac-
te a partir de les diferents entrevistes i reuni-
ons mantingudes amb els agents locals. Així, es 
delimiten els objectius principals detectats de 
manera individual per a cadascun de pactes, i 
que són tinguts en compte per a concretar l'es-
tratègia de conjunt de l’AFC.

Plana Alta Nord. Millora en el procés productiu 
(turisme de major qualitat i increment del valor 
afegit de l'activitat) i extensió del mateix (ma-
jor durada temporada -reduir estacionalitat-, i 
territorial, incorporant municipis de franja inte-
rior). L'estratègia seguida pel PATE s'ha centrat 
en un pla de diversificació del sector turisme, 
buscant tant la connexió interior-costa com 
ampliar la durada de la temporada turística, a 
més d'aprofundir en la identificació del territori 
i la integració costa-interior com a destinació 
integral (Fent Territori).

Castelló CREA. Disseny d'un sistema municipal 
amb 7 línies d'actuació dirigides a mantindre 
un coneixement continu de les condicions so-
cials i laborals en l'àmbit local a través de l'Ob-

servatori, dinamitzar l'economia donant suport 
a l'emprenedoria, el coneixement i la innovació, 
afavorir la integració en el mercat laboral dels 
col·lectius desfavorits mitjançant la millora de 
la qualificació a través de formació dissenyada 
específicament per a treballadors en risc d'ex-
clusió del mercat de treball i oferint oportunitats 
d'ocupació; tot això des d'un enfocament soste-
nible i socialment responsable. Línies d'actuació: 
1- Observatori Socioeconòmic i Laboral, 2- Em-
prenedoria, 3- Coneixement i Innovació, 4- For-
mació, 5- Ocupació, 6- Sostenibilitat i Responsa-
bilitat Social, 7- Seguiment i avaluació, entenent 
aquesta com la transferència de les actuacions 
desenvolupades a futurs plans.

Municipis Ceràmics. Actualització de coneixe-
ments i la millora de l'ocupabilitat a través 
d'accions formatives que donen resposta a la 
demanda del sector ceràmic actual, adequant 
la formació a les necessitats reals de les em-
preses. Modernitzar i millorar la competitivitat 
de sectors madurs i emergents dins de l'actual 
model productiu del territori. Establir un siste-
ma integrat d'informació i orientació professi-
onal dirigida a la millora de l'ocupabilitat dels 
treballadors, així com el desenvolupament de 
l'esperit emprenedor i el suport a les iniciatives 
empresarials i d'autoocupació.

Plana Baixa. Foment de l'emprenedoria inno-
vadora i especialitzada en competències di-
gitals, i potenciació de nous eixos innovadors 
en l'activitat turística i agroalimentària. Aquest 
objectiu central es recolza en tres línies estra-
tègiques centrals:

-Constitució d'un HUB o punt de trobada, inter-
canvi i inspiració per a emprenedors, generant 
massacrítica suficient per a convertir en inno-
vador al territori de la Plana Baixa.

-Coordinació de les activitats turístiques en 
l'àmbit litoral i interior del PATE, amb una estra-
tègia conjunta de posada en valor dels recursos 
endògens.

-Plantejament d'alternatives innovadores per al 
sector agroalimentari.

Mancomunidad Espadán-Mijares (MEM). Mantin-
dre l'arrelament al territori de la població de la 
MEM. Per a l'assoliment d'aquest objectiu, les 
dues principals estratègies són: 

millorar la formació i l'ocupabilitat de les per-
sones en edat laboral; atenció a les persones i 
col·lectius en dificultats.

A partir d'aquesta diversitat d'objectius per a 
cadascun dels PATE (resultat fonamentalment 
de les diferències socioeconòmiques entre les 
àrees litoral, franja intermèdia i zona interior en 
les quals s'ha classificat el territori de l’AFC), i 
als quals s'afig un comportament diferencial en 
el cas del projecte Castelló CREA, hem de plan-
tejar unes mínimes línies en comú per a tot l'es-
pai analitzat. 

Amb tot això, el pas següent consisteix a definir 
objectius per al conjunt de l’AFC, i que per tant 
siguen aplicables a tota l'àrea funcional. A con-
tinuació, es defineixen quatre objectius territo-
rials amb la pretensió que els mateixos siguen 
aplicables a varis dels pactes que formen l’AFC: 

Objectiu territorial un. Millora de l'ocupabilitat, 
ajustant la formació dels treballadors a les ne-
cessitats de l'empresa.

Objectiu territorial dos. En relació a les activi-
tats turístiques, coordinació entre espais interi-
or-costa (gestió de l'oferta turística).

Objectiu territorial tres. Afavorir l'emprenedo-
ria, suport a iniciatives innovadores i noves 
empreses.

Objectiu territorial quatre. Suport a sectors tradi-
cionals (agricultura).

Addicionalment, hem de tindre present l'ob-
jectiu central de la MEM de frenar el procés de 
despoblament. En aquest sentit, indicar que, si 
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les mesures d'activació econòmiques es con-
soliden, s'haurà aconseguit un primer pas en 
aquesta direcció.

A partir dels processos que configuren el 
desenvolupament territorial (recursos territori-
als, xarxes territorials i processos d'innovació) 
s'han delimitat els objectius estratègics. Tenint 
en compte aquests processos i les branques 
d'activitat presents en l’AFC, en la resta del do-
cument es detallen els objectius estratègics 
que haurien de formar part d'un Pla Estratègic 
per a l'Ocupació.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB 
ELS RECURSOS TERRITORIALS
Objectiu Estratègic 1.  
Ocupabilitat, igualtat d'oportunitats i inserció 
laboral (INSERCIÓ).
La millora de l'ocupabilitat constitueix el primer 
objectiu en importància del territori, i respon 
directament a la necessitat de generació d'ocu-
pació. Cal tindre en compte que les estratègies 
d'ocupació dels PATE, i per extensió del conjunt 
de l’AFC, s'han enfrontat en anys molt recents a 
unes xifres de desocupació molt elevades, con-
vertint aquest objectiu en l'element central de 
les actuacions d'ocupació i promoció econòmi-
ca en el territori. 

Per a això s'ha actuat des de múltiples enfoca-
ments que van des de la formació complemen-
tària, el foment d'accions dirigides al suport de 
l'autoocupació i economia social o l'enfocament 
permanent per un mercat de treball inclusiu, 
amb oportunitats equitatives per a tots els col-
lectius i amb un suport específic i integral a 
l'emprenedoria.

Es tracta d'un objectiu central en l'estratègia 
d'ocupació i transversal a tots els sectors d'ac-
tivitat, de la mateixa forma que les seues línies 
estratègiques. En general, els programes d'ocu-
pació s'executen segons les possibilitats de cada 
PATE, i van des d'iniciatives pròpies i autofinan-
çades, a altres de col·laboració amb LABORA i 
la Diputació. Entre els objectius prioritaris més 

repetits d'aquests programes és la inserció de 
joves, dones i grups d'aturats amb major risc 
d'exclusió social. 

Quant a l'especialització sectorial del territori, 
aquesta se centra en el sector ceràmic i també 
en el turístic, amb un esment especial al tradici-
onal sector agrícola vinculat al cultiu dels cítrics 
com a alternativa de mercat, a més d'altres cul-
tius de secà amb menys impacte en mà d'obra 
i rendibilitat (olivera, fruita seca, i recentment 
vinya). D'aquesta forma, els cursos de forma-
ció tenen en compte, en la majoria dels casos, 
l'especialització sectorial com a punt de parti-
da per a la millora formativa. Una cosa similar 
succeeix amb l'assessorament d'autònoms i el 
foment de la cultura emprenedora (des de sec-
tor turisme, agricultura ecològica i altres sec-
tors tradicionals).

Es considera important destacar la visió clarament 
positiva cap a la figura de l'emprenedor, amb pro-
jectes innovadors i un clar enfocament tecnològic. 
No obstant això, tot això es limita a una perspectiva 
de petita empresa quant a l'ajuda a l'emprenedoria: 
vivers d'empreses i suport a iniciatives empresari-
als, centres de treball compartit (HUB), cursos de 
digitalització, etc.

En el pla d'activitats tradicionals, les estratègies 
se centren en professions tradicionals pròximes 
al sector comercie, alimentació i restauració.

Objectiu Estratègic 2. 
Qualitat de l'ocupació i millora de les 
pràctiques de gestió de la mà d'obra 
(QUALITAT).
La referència a la qualitat en l'ocupació hem de 
posar-la en relació amb el comportament de dos 
sectors altament estacionals com són el turisme 
i l'agricultura (comercialització de cítrics). 

Amb aquest punt de partida, i amb les dificul-
tats en les condicions laborals en aquests dos 
sectors (absència de conveni en hostaleria, i 
economia submergida i immigració en agricul-
tura), la solució passa per un apoderament dels 

treballadors per la via de compliment de les 
obligacions legals (en aquest punt és necessà-
ria la implicació de sindicats i inspecció de tre-
ball), i per la millora en la formació (capacitació) 
dels treballadors amb cursos específics dirigits 
a aquests col·lectius.

Els problemes de qualitat de l'ocupació no afec-
ten en la mateixa mesura ni al sector industrial 
ni a una gran part del sector serveis. En con-
cret, aquella part del terciari que fa referència 
a l'administració o a sectors i empreses que 
se situen en l'àrea urbana de Castelló (pel seu 
fort caràcter d'espai central de l’AFC, oferint per 
tant els serveis més especialitzats i de major 
llindar de demanda).

En conjunt la qualitat de l'ocupació, i les bones 
pràctiques en la contractació, han de vindre 
acompanyades d'actuacions concretes de millo-
ra en la formació, considerant necessari fomen-
tar les relacions entre els diferents centres de 
formació incloent els de LABORA, la Conselleria 
d'Educació i els sectors industrials, per a ade-
quar l'oferta i la demanda d'ocupació. La creació 
d'associacions empresarials, d'àmbit general, 
però també sectorials, pot contribuir a l'aparició 
de sinergies i oportunitats de col·laboració que 
afavorisquen la retenció del talent.

S'assenyala també en aquest objectiu de qua-
litat en l'ocupació el paper que exerceixen els 
sindicats, amb una presència activa en els 
PATE de l’AFC; resultat sobretot de la impor-
tància de les activitats productives en el terri-
tori, i d'una certa tradició de representativitat 
sindical, la qual cosa contribueix a la vigilància 
de les condicions laborals dels treballadors de 
l’AFC.

Objectiu Estratègic 3.  
Atenció a les persones, inclusió social de 
col·lectius desfavorits (INCLUSIÓ).

L'abordatge d'aquest objectiu pels PATE de 
l’AFC ha sigut transversal, i queda dins dels ser-
veis genèrics d'atenció als treballadors (serveis 

d'orientació) i de la referència als col·lectius 
més vulnerables com una part important dins 
de l'objectiu d'ocupació de qualitat, i com a part 
de les propostes en l'àmbit del capital humà.

Les propostes concretes formen part de les ac-
tuacions de suport a col·lectius en risc d'exclu-
sió i estan ja incorporades a la labor dels ser-
veis socials municipals, mentre que la inserció 
social s'introdueix en programes de foment de 
l'ocupació de LABORA. Alguns dels pactes dis-
posen de convenis específics amb associacions 
representatives de col·lectius en risc d'exclu-
sió social, la qual cosa permet, en casos molt 
concrets, actuacions dirigides exclusivament a 
aquests col·lectius.

Hem d'assenyalar la labor creuada que es duu 
a terme en alguns PATE, de formació pensada 
per a treballadors en risc d'exclusió social, la 
qual cosa suposa integrar en les actuacions per 
l'ocupació funciones que corresponen als ser-
veis d'atenció social. És evident que es tracta 
d'un pas positiu respecte a aquests col·lectius, 
si bé es corre el risc de deixar de costat les de-
mandes formatives de les empreses (sobretot 
les de grandària petita i mitjana), amb el risc 
que representa per a la competitivitat del terri-
tori i la consolidació de l'ocupació.

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).
Ja que una oferta formativa inadequada genera 
formació amb poques oportunitats d'acompli-
ment, l'Objectiu territorial un (ajustar la forma-
ció dels treballadors a les necessitats de l'em-
presa) resulta central en aquesta estratègia.

L'activitat dels PATE, quant a formació especí-
fica (a la carta) gestionada en alguns casos en 
col·laboració amb organitzacions sectorials, su-
posa un grau de garantia en l'assoliment d'ocu-
pació. Aquestes iniciatives de formació estan 
acompanyades en molts casos d'un seguiment 
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del treballador, controlant les seues potenciali-
tats (situació de partida i necessitats formati-
ves), amb la demanda de les empreses, creant 
amb això un servei d'acompanyament del tre-
ballador desocupat fins a la seua efectiva con-
tractació per l'empresa.

D'igual manera, aquestes solucions a mesura 
s'han d'aplicar en l'acompanyament als empre-
nedors, facilitant la posada en marxa d'iniciati-
ves pròpies, com la connexió entre propostes de 
noves activitats i possibilitats del mercat quant 
a traspassos o integració en altres projectes.

Sobre aquest objectiu hem d'assenyalar un hán-
dicap al qual ens enfrontem des de la perspectiva 
dels PATE, referit a les limitacions existents res-
pecte de l'atenció a treballadors (i empreses) resi-
dents en poblacions pròximes, però estrictament 
fora del pacte. El problema afecta tant al nombre 
de places i possibles vacants, com a la realitat 
d'un teixit econòmic i empresarial únic per al con-
junt de l’AFC, on la subdivisió en municipis, o fins 
i tot en PATE, resulta inadequada i poc operativa.

Objectiu Estratègic 5.  
Consolidació del model productiu mitjançant 
el va imposar de sectors existents i el 
suport a noves activitats especialment 
de major valor afegit, en el context del 
desenvolupament local (MODEL PRODUCTIU).
La idea central de consolidació del model pro-
ductiu es manifesta fonamentalment en l'aten-
ció especial al sector ceràmic, tant en el que 
fa referència a cursos de formació segons re-
queriments de sector, com en l'acompanyament 
a l'emprenedoria i innovació. Les iniciatives so-
bre innovació sectorial són una premissa en el 
consorci de Municipis Ceràmics, i pel suport a la 
innovació ceràmica quant a usos del producte, 
també en el projecte Castelló CREA.

Per la seua part l'aposta pel sector turístic, i el 
canvi de model que suposa interpretar el turis-
me en sentit transversal i amb la incorporació 
de noves ofertes, és especialment rellevant a 
Plana Alta Nord (amb un projecte estratègic 

que pretén identificar recursos turístics del 
conjunt del territori), i a Plana Baixa (amb una 
nova marca d'integració per al conjunt del PATE: 
Castelló Sud Mediterrani).

Quant al pacte MEM l'estratègia se centra no 
tant en el model productiu, sinó més aviat en 
formació específica de treballadors en possi-
bles oportunitats laborals del territori, i a llui-
tar contra el despoblament, de manera que 
se'l Pacte no es compromet amb una iniciativa 
productiva concreta i planteja la formació com 
a forma d'aflorar un recurs endogen de l'espai 
de la MEM.

A aquesta divisió per PATE de l'estratègia sec-
torial s'uneix la importància de l'agricultura a 
la Plana Baixa, i el paper que des de Castelló 
CREA se li atorga a aquest sector malgrat l'es-
càs pes en termes de població activa en el sec-
tor. La transformació del model agrícola passa 
per major formació i noves iniciatives emprene-
dores que amplien cultius, durada de les cam-
panyes i permeta crear més valor afegit en el 
procés de producció i comercialització.

Objectiu Estratègic 6.  
Principi de transversalitat de gènere, 
igualtat de condicions entre homes i dones 
(IGUALTAT).
Tal com s'indica, es tracta d'un objectiu trans-
versal que s'incorpora en la contractació labo-
ral a través de programa de foment d'ocupació 
i sempre es té en compte en els criteris de se-
lecció de personal. 

En conjunt el AFC se situa (quant a ocupació i 
estructura laboral per gèneres) amb nivells si-
milars a altres entorns de la Comunitat Valen-
ciana. La importància del turisme en la zona de 
Plana Alta Nord i l'agricultura (comercialització 
de cítrics) a Plana Baixa i en alguns municipis 
de Municipis Ceràmics, dóna major protagonis-
me a la dona en ocupacions de major tempora-
litat i pitjors condicions laborals.

De nou en aquest punt s'insisteix en la presència 
activa dels sindicats, i com a través d'ells s'acon-
segueix una transversalitat de gènere real, o al-
menys assimilable a altres entorns productius.

Objectiu Estratègic 7. 
Millora de les infraestructures, equipaments 
i serveis públics (INFRAESTRUCTURES).
En el que fa referència a les infraestructures, la 
majoria dels pactes es mostren poc actius en la 
demanda de les mateixes en entendre que so-
brepassa les seues capacitats. En tot cas, exis-
teix un convenciment generalitzat quant a la 
necessitat de disposar d'un conjunt de serveis 
i infraestructures com són la fibra òptica (con-
siderat com un servei bàsic a empreses i ciu-
tadans), demandes sobre transport públic que 
connecte els diferents municipis de cada PATE o 
l’AFC (especialment en zona d'interior), mentre 
que en alguns dels municipis amb forta implan-
tació de la indústria s'expressa preocupació per 
la disponibilitat de sòl industrial de cara a un 
nou procés d'instal·lació d'empreses.

D'altra banda, el cas de Castelló CREA és clara-
ment diferent. El fet de ser una única ciutat li 
atorga una major potencialitat, la qual cosa li 
permet actuar en diferents fronts relatius a 
les infraestructures: des de les accions con-
templades en l’EDUSI fins a col·laborar en es-
tratègies com la futura plataforma intermodal 
de transport de mercaderies, disposar d'una 
xarxa de transport urbà o participar en estra-
tègies territorials de la Comunitat Valenciana 
com el Corredor Mediterrani. De fet, i respecte 
d'aquesta important infraestructura territorial, 
existeix el convenciment en el sector ceràmic 
que el desenvolupament futur del mateix esta-
rà lligat a l'èxit en la connexió amb els mercats 
centreeuropeus.

Castelló de la Plana es troba al capdavant de 
l'àrea funcional en tot tipus d'infraestructures 
socials i tecnològiques, beneficiant-se de l'efec-
te capitalitat. De fet, la posició relativa de la ciu-
tat s'analitza sempre en comparació amb altres 
ciutats de la Comunitat Valenciana i no amb al-

tres municipis de l'àrea funcional que es troben 
sempre en pitjor situació.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB 
LES XARXES TERRITORIALS
Objectiu Estratègic 8.  
Estructura territorial i xarxes internes 
(COOPERACIÓ INTERIOR).
En general és possible afirmar que la consoli-
dació de xarxes internes en els Pactes se situa 
com un dels principals assoliments del projec-
te AVALEM territori, tant en aquells espais on 
es disposava d'organitzacions prèvies (Munici-
pis Ceràmics, Mancomunidad Espadán-Mijares), 
com en aquells on s'estan articulant a partir del 
Pacte (Pacte Plana Alta Nord i Plana Baixa) o 
fins i tot d'altres estructures (EDUSI en diversos 
municipis). La pertinença al territori adquireix 
valor en la mesura que es consolida l'estructu-
ra territorial i s'enforteixen les xarxes internes, 
alguna cosa que s'està repetint en els espais en 
els quals se subdivideix l’AFC.

No obstant això, el que succeeix en els PATE no 
és extensible al conjunt de l’AFC. D'una banda, 
les connexions entre pactes són inexistents i 
fins i tot queden alguns municipis (com s'ha in-
dicat a l'inici del present document, en la seua 
majoria de la zona interior) aliens a l'estratègia 
dels PATE, la qual cosa els situa en una posició 
de desavantatge relatiu en la gestió d'estratègi-
es d'ocupació.

L'estructura territorial dels PATE ens enfronta 
al problema d'oportunitat de pertinença a un 
pacte concret. En alguns municipis l'estratègia 
del pacte s'allunya d'altres estratègies munici-
pals; el que obliga a replantejar la pertinença a 
un pacte concrete enfront d'altres alternatives. 
Els casos de Borriana i la vinculació amb el tu-
risme que li ofereix la Plana Baixa enfront dels 
Municipis Ceràmics en el qual està integrat. De 
forma similar succeeix amb les Coves de Vinro-
mà, dins del pacte Castelló Nord de l'àrea fun-
cional Els Ports-Baix Maestrat, que no participa 
en el projecte estratègic de promoció turística i 
creació de la marca Terres del Maestrat.
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El component comarcal no existeix, i la coope-
ració entre els tres principals pactes (Caste-
lló CREA, Municipis Ceràmics i Plana Baixa) és 
feble i molt condicionada per la capacitat de 
la ciutat de Castelló d'atraure la majoria d'ini-
ciatives territorials que tenen lloc sobre l’AFC. 
Així succeeix tant amb infraestructures pro-
ductives, educatives i socials, com amb serveis 
centrals de l'administració o instruments al 
servei de la innovació o amb la ubicació d'em-
preses d'àmbit provincial.

Objectiu Estratègic 9. 
Xarxes territorials externes, col·laboracions 
(COOPERACIÓ GLOBAL).
En general es pot afirmar que aquest objectiu de 
relacions externes no figura entre els prioritaris 
per a l’AFC. A aquesta conclusió s'arriba per tres 
motius; el primer d'ells relacionat amb la no exis-
tència de l’AFC com a entitat constituïda i amb 
identitat pròpia; el segon motiu fa referència al fet 
que algunes de les relacions externes dels pactes 
es limiten a l'espai de l’AFC, amb el que no es di-
lueix la connexió amb altres àrees funcionals; i un 
tercer motiu que entra en línia amb l'assimilació 
de la ciutat de Castelló amb l’AFC com a resultat de 
l'efecte capitalitat provincial.

De fet, gran part de la connexió externa de l’AFC 
s'ha d'atribuir al paper que en aquest sentit de-
senvolupa la ciutat, com a part de la seua prò-
pia estratègia de difusió i promoció a nivell na-
cional i internacional.

OBJECTIUS ESTRATEGICOS RELACIONATS 
AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ
Objectiu Estratègic 10.  
Transversalitat de la innovació (INNOVACIÓ).
La transversalitat de la innovació es manifesta 
per mitjà dels instruments que pretenen afavo-
rir la introducció d'innovacions (en línia amb el 
suport a emprenedors d'alguns PATE en forma 
d'ajuda en la gestió de projectes). De fet, una 
vegada delimitat el suport a l'emprenedor tec-
nològic, la majoria d'actuacions s'executen en 
alguns pactes per la via de prestació de depen-
dències (HUB d'innovació) i un acompanyament 

inicial en la gestió empresarial. En aquest bloc 
de mesures es destaca, la necessitat de millorar 
la xarxa de transmissió de dades, la digitalitza-
ció de processos productius i en l'administració; 
i també altres qüestions com són l'organització 
de conferències, reunions i punts de trobada 
per al debat d'idees i proposta innovadores.

Convé assenyalar que en el territori AFC se 
situa la Universitat Jaume I, diversos instituts 
tecnològics, centres d'innovació com Espaitec, 
la Cambra de Comerç o el CEEI i algunes as-
sociacions empresarials amb empenyiment en 
la gestió de projectes de suport a la innovació. 
D'altra banda, i com una de les seues fortaleses, 
l’AFC compta amb un potent sector industrial 
en el subsector de fregides i esmalts ceràmics 
amb alt component d'innovació tecnològica, a 
més del rol que juguen altres empreses com 
són UBE o BP en l'aplicació de tècniques pro-
ductives competitives a nivell internacional. No 
obstant això, no podem deixar d'esmentar l'es-
cassa connexió que manté l'UJI amb el territori 
que li envolta. Aquesta desvinculació UJI-AFC 
entenem que és responsabilitat de totes dues 
institucions, assenyalant en aquest punt el baix 
grau d'aprofitament que fan els PATE de l’AFC 
dels serveis d'ajuda i assessorament de l'UJI.

CONSIDERACIONS FINALS
Devem ací fer referència a una problemàtica que, 
si bé ve referida exclusivament a l'espai interior de 
l’AFC i, en bona part, a municipis que no es troben 
enquadrats en cap dels PATE individualment ana-
litzats, ha de ser tinguda molt en compte en aquest 
document. Ens referim al problema de la despo-
blació i envelliment de l'interior rural de Castelló, i 
que afecta a les tres àrees funcionals en les quals 
es divideix la província.

La tradicional dualitat litoral-interior, present en 
tot el territori de la Comunitat Valenciana, presenta 
un capítol especialment destacat en l’AFC. La for-
tíssima capacitat d'atracció (d'activitat econòmica, 
població, infraestructures, etc.) de l'espai més di-
nàmic d'aquesta àrea, ja siga definit aquest com a 
Districte Industrial de la Ceràmica o com a Àrea Ur-

bana de la Plana, ha provocat des de mitjan segle 
XX un flux migratori intens cap a la Plana i cap a 
altres espais dinàmics de l'estat espanyol. El resul-
tat ha sigut un important procés de despoblament 
de l'interior, amb conseqüències molt greus sobre 
la pròpia pervivència de molts municipis del AFC. 

Poca població, unida a l'alt envelliment i la baixa di-
nàmica socioeconòmica, tenen també el seu reflex 
en feblesa institucional, amb ajuntaments amb es-
càs personal i amb problemes per a integrar-se en 
projectes com els PATE i altres organitzacions. I és 
en aquest punt on desemboca la nostra preocu-
pació per l'aïllament per partida doble que suposa 
quedar fora de dinàmiques i estructures pensades 
per al creixement territorial, l'ocupació i la qualitat 
de vida en el territori, com són els PATE.

Una visió de conjunt de l’AFC ens porta a desta-
car la necessitat de superar l'estricte àmbit geo-
gràfic de cadascun dels PATE, si el que es pretén 
és superar l'actual circule viciós de concentració 
poblacional i d'activitat en la zona litoral i con-
tinu despoblament de l'interior. Tot això perquè 
a més aquesta dinàmica no solament perjudica 
aquests últims, sinó que també pot acabar gene-
rant greus problemes de contaminació i conges-
tió en la franja litoral de l’AFC.

PROPOSTES ESTRATÈGIQUES PER A L'ÀREA 
FUNCIONAL DE CASTELLÓ
Per part de l'equip de treball del IIDL-UJI es pro-
posen sis estratègies conjuntes per al territori de 
l’AFC amb diverses línies d'actuació per a cadascu-
na d'elles. Aquestes propostes es van elevar a dis-
cussió en una sessió conjunta de l’AFC amb assis-
tència de representants dels pactes per l'ocupació.

Ocupabilitat:
Centrar l'oferta formativa en necessitats del tei-
xit empresarial.

Deslligar la formació dels serveis de protecció 
social. L'objectiu de formació ha de centrar-se 
en necessitats del teixit productiu.

Oferta formativa per objectius territorials (en 

els sectors consolidats actuar segons la de-
manda de les empreses; i especial atenció en 
sectors estratègics amb potencialitat de creixe-
ment futur).

Plans de formació oberts a treballadors resi-
dents en altres pactes (es necessita d'una visió 
de conjunt de AFC i estratègia interpactos).

Innovació:
Apostar per innovació amb component tecnolò-
gic i capacitat de crear valor afegit.

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

Establir llaços de col·laboració efectiva amb 
l'UJI en tots els camps del desenvolupament, 
l'ocupació i el benestar socioeconòmic.

Empreses:

Suport a l'emprenedor amb majors requisits 
(buscar l'efectivitat quant a creació de llocs de 
treball i supervivència de les iniciatives).

Afavorir la recuperació del teixit industrial exis-
tent (formació d'actualització de coneixement i 
perfeccionament).

Turisme:
Integrar ofereixes costa-interior a Plana Alta 
Nord i a Plana Baixa.

Formació en nous models (productes) turístics 
com a via per a accedir a un turisme de major 
qualitat (més valor afegit).

Connectivitat:
Accés a internet d'alta velocitat en zones indus-
trials (primera fase) i en el conjunt de l’AFC (mitjà 
termini) com a infraestructura bàsica territorial.

Millora en l'accessibilitat plena a l'interior de l’AFC.
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Luita conta el despoblament:
Disseny d'accions integrades (turisme, connec-
tivitat, qualitat de vida, atenció a dependents, 
serveis públics homologats, etc.) a favor de la 
població en zones d'interior.

Adaptació de programes de formació que tinga 
en compte, per a la seua aprovació i posada en 
funcionament, un nombre menor de participants.

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN L’ÀREA FUNCIONAL 

DE LA VALL DEL PALÀNCIA

Juan Ramón Gallego, Ernest Cano i Josep Vicent Pitxer 
Universitat de València

El marc territorial de referència en aquest docu-
ment és l’àrea funcional de la Vall del Palància, 
conforme es defineix en l’Estratègia Territorial de 
la Comunitat Valenciana aprovada per la Genera-
litat Valenciana en 2011 (*Decret 1/2011, de 13 
de gener, del Consell). Comprén les comarques 
del Camp de Morvedre i de l’Alt Palància i alguns 
municipis de l’Alt Mijares. Abasta als següents 48 
municipis localitzats a les províncies de València 
i Castelló: Albalat dels Tarongers, Alfara d’Algí-
mia, Algar de Palància, Algímia d’Alfara, Benavi-
tes, Benifairó de les Valls, Canet d’en Berenguer, 
Estivella, Faura, Gilet, Quart de les Valls, Quartell, 
Petrés, Sagunt, Segart, Torres-Torres, Algímia de 
Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, 
Benafer, Begís, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, El 
Bou, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Na-
vajas, Pavías, Pina, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot 
de Ferrer, Teresa, Torás, Vall de Almonacid, Viver, 
Montanejos, Montán, Puebla d’Arenoso, Villanue-
va de la Reina i Fuente la Reina. Els primers 16 
corresponen al Camp de Morvedre, els següents 
27 a l’Alt Palància i els 5 últims a l’Alt Millars. 

Les estratègies d’ocupació que es plantegen 
en el present document es recolzen en els di-
agnòstics socioeconòmics del Camp de Morve-

dre (Delgado et al, 2017) i de l’Alt Palància (Vi-
llalba 2017) realitzats, respectivament, pel Pac-
te Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament 
Local del Camp de Morvedre i pel Pacte Territo-
rial per l’Ocupació i Desenvolupament Local de 
l’Alt Palància, amb la supervisió de la Universi-
tat de València en el marc del programa Avalem 
Territori de LABORA. Aquestes estratègies tam-
bé es recolzen en l’anàlisi de l’àrea funcional de 
la Vall del Palància realitzat en el marc del pro-
grama Avalem Territori (Gallego, Cano, Pitxer i 
Budí, 2018). A més, es basen en la Estratègia 
de Reindustrialització del Camp de Morvedre 
(ERICAM, 2016) i en les nostres investigacions. 
A continuació, es contextualitza i es presenta 
una estratègia sintètica d’ocupació i desenvo-
lupament territorial estructurada en objectius 
previs, línies d’actuació i accions concretes.

1. EL CONTEXT PRODUCTIU EN L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA VALL DEL PALÀNCIA

En el sistema productiu d’aquesta àrea funcio-
nal destaca la indústria manufacturera, que amb 
un 18,2% dels llocs de treball se situa quatre 
punts per damunt de l’autonòmica. El tret més 
excel·lent d’aquesta indústria ha sigut el domini 
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d’un cert nombre de grans empreses, sobretot 
a Sagunt (Camp de Morvedre) però també a So-
neja i Segorbe (Alt Palància). No obstant això, 
aquestes grans empreses no han sigut capaces 
d’impulsar amb força el desenvolupament de 
les PIME (Delgado et al, 20017; Villalba, 2017). 
A Sagunt i el Camp de Morvedre, després de la 
reconversió industrial, la indústria ha crescut 
més per l’augment de l’ocupació en un xicotet 
nombre de grans empreses, que per la genera-
ció de noves empreses que ampliaren la base 
sectorial i empresarial. D’ací la forta sensibilitat 
i vulnerabilitat industrial a qualsevol episodi de 
deslocalització o tancament (fins i tot temporal) 
dins del nucli neuràlgic que conforma la indús-
tria metàl·lica i del sector auxiliar-proveïdor de 
l’automòbil (Gallego, 2017; Gallego, Cano, Pitxer 
i Budí, 2018). 

Ara bé, tot això no ha impedit que entorn de les 
grans empreses industrials del Port de Sagunt 
s’haja ordit una densa trama de relacions amb 
PIME locals i amb el sistema regional d’innova-
ció. Amb la reindustrialització es va diversificar 
la base industrial via atracció d’empreses, re-
organització del sector auxiliar i aparició d’ini-
ciatives locals de desenvolupament del terciari 
avançat (Tomás Carpi i Gallego, 1995; Gallego, 
2008). En les últimes dècades s’ha desenvo-
lupat a Sagunt un nou tipus de grans empre-
ses i de directius més implicats en el territori 
i preocupats per la generació de sinergies i la 
difusió de bones pràctiques a les PIME (Galle-
go, 2008). Els diagnòstics del Camp de Morve-
dre i de l’Alt Palància confirmen la necessitat 
de modernitzar i ampliar la base de PIME in-
dustrials existents (Delgado et al, 2017; Villal-
ba, 2017). Aquesta problemàtica compartida 
i l’organització d’alguns actors socials a nivell 
d’àrea funcional, poden propiciar les sinergies i 
aprofitar les interdependències intercomarcals. 
La importància del sector metàl·lic i de fabrica-
ció de productes minerals no metàl·lics en totes 
dues comarques reforça aquest argument. Les 
branques productives amb major presència en 
l’àrea funcional són la metal·lúrgia (5%), la fa-
bricació d’altres productes minerals no metàl-

lics i l’alimentació (tots dos amb el 2,9% dels 
llocs de treball) i la fabricació de productes me-
tàl·lics (2,8), la indústria de la fusta (1,2%) i la 
indústria química (0,9%). 

Un altre element que també exemplifica les 
interdependències internes a l’àrea funcional i 
la capacitat d’aprofitar-les és la importància i 
naturalesa del sector de l’emmagatzematge i 
transport (amb el 5,3% del total de llocs de tre-
ball). Aquest sector va formar part del conjunt 
d’activitats de suport en les quals s’ha basat la 
competitivitat de la indústria assentada o refor-
çada a Sagunt i la comarca arran del procés de 
reindustrialització. I és un sector que sembla 
estar cridat a experimentar una certa expansió 
amb el desenvolupament logístic de Parc Sa-
gunt i altres zones industrials de la zona. Ara 
bé, el fonamental en la perspectiva de l’àrea 
funcional és que aquest sector del transport 
i la logística constitueixen un espai privilegiat 
de col·laboració entre empresaris i les associ-
acions empresarials de totes dues comarques. 
Un eventual creixement del sector vinculat al 
desenvolupament del corredor Cantàbric-Medi-
terrani podria contribuir significativament a la 
integració econòmica de totes dues comarques. 

Un segon tret del sistema productiu ve definit 
per l’existència d’un sector agrari que comp-
ta amb cert pes (5,5% dels llocs de treball de 
l’àrea funcional enfront del 3,6% autonòmic) i 
tradició en totes dues comarques de l’àrea fun-
cional, però que pateix un problema de com-
petitivitat i de rendibilitat per als agricultors o 
xicotets propietaris. Un problema de rendibilitat 
que està provocant l’abandó de les explotacions 
a un ritme alarmant i que explica en gran ma-
nera la falta d’atractiu i de relleu generacional 
en el sector. La falta de renovació de les qualifi-
cacions agràries per la via tradicional empitjora 
encara més si cap la situació. Aquest problema 
de rendibilitat és especialment preocupant en 
les zones on l’abandó de terres, l’escassetat de 
mà d’obra i la reculada en les últimes dècades 
del sector de condicionament i comercialització 
de la fruita han sigut més fortes, com a Sagunt. 

No obstant això, es detecten alguns recursos i 
dinàmiques de comportaments positius, sobre-
tot en les zones de major pes relatiu de l’agri-
cultura al Camp de Morvedre (la subcomarca 
de Les Valls) i en l’Alt Palància. Existeix una or-
ganització comercial “marquista” a Les Valls i a 
Sagunt, que encara que està en regressió, reco-
neix pagant un major preu la qualitat del pro-
ducte dels agricultors. La gran importància dels 
“marquistes” a Almenara (Plana Baixa), muni-
cipi integrat citrícolament al Camp de Morve-
dre, reforça l’argument. També en l’Alt Palància 
s’observen elements positius, com les experi-
ències cooperatives (dins de la comarca i en re-
lació amb l’Àrea Metropolitana de València) que 
tanquen possibilitats d’evolució creativa.

Un dels problemes del sector agrari és la pre-
carietat, el treball informal i la falta d’estabilitat 
en l’ocupació assalariada. Això redueix l’interés 
de les noves generacions per entrar en el sec-
tor. Per això, el desenvolupament d’empreses 
de serveis (cooperatives, empreses privades, 
etc.) dedicades a fer tasques agràries definei-
xen una oportunitat per a generar condicions de 
treball assalariat agrari comparables als sec-
tors industrials i terciaris (Gallego, 2010).

En l’àmbit del sector serveis, destaca el co-
merç amb el 18,9% del total de llocs de treball. 
Aquesta activitat tradicional, ha experimentat 
en els últims anys un fort desenvolupament de 
nous centres comercials i d’oci entre Sagunt i 
Port de Sagunt. Aquest procés pot reforçar la 
centralitat de Sagunt en una àmplia àrea de su-
posadament unes 250.000 persones, augmen-
tar la cohesió dels dos grans nuclis del munici-
pi i tindre efectes d’arrossegament sobre altres 
activitats industrials i terciàries. Però pot gene-
rar un efecte de massificació de la població i un 
efecte negatiu sobre el comerç de proximitat. 
Aquest últim travessa greus problemes, tant al 
Camp de Morvedre (Delgado et al, 2017) com 
en l’Alt Palància (Villalba, 2017). Cal ser consci-
ents de la importància del comerç de proximitat 
en el desenvolupament del capital social, en la 
qualitat de vida, en la seguretat ciutadana que 

ofereix la seua inserció en la trama urbana, en 
la pròpia autoestima col·lectiva i en la capacitat 
per a la retenció de la població en els municipis 
més envellits i despoblats de l’àrea funcional. 
A més de potenciar el comerç de proximitat, 
cal discórrer possibles formes de generació 
de sinergies entre tots dos tipus de lògiques 
comercials o mitigar els efectes negatius de la 
nova forma de desenvolupament comercial so-
bre la més tradicional.

Dins del terciari, el pes de l’hostaleria (8,6% 
dels llocs de treball) evidència la gran rellevàn-
cia del turisme en l’àrea funcional, tant en la 
zona costanera com en l’àrea més interior. Però 
el predomini dels llocs de treball en serveis 
de menjars i begudes (7,8%) sobre els serveis 
d’allotjament (0,8%), reflecteix el tipus de turis-
me de la costa i l’absència de pernoctacions en 
la majoria de visites a l’Alt Palància i, en menor 
mesura, a l’Alt Millars. 

També destaca la rellevància dels serveis sani-
taris i serveis socials en l’àrea funcional, amb el 
4,8% dels llocs de treball. Del caràcter estratè-
gic d’aquest sector dóna bon compte el fet que 
més de dues terceres parts dels llocs de treball 
del mateix es troben fóra de l’activitat sanitària, 
això és, en activitats d’assistència a establiments 
residencials, especialment, i en activitats de ser-
veis socials. Això denota el desenvolupament 
d’aquest sector en tota l’àrea funcional, encara 
que en termes relatius a la població de cada zona 
destaca la seua importància en l’Alt Palància, l’Alt 
Millars (Montanejos) i les subcomarques de Les 
Valls i la Baronia, al Camp de Morvedre (Villalba, 
2017; Delgado et al, 2017), encara que el major 
volum de residències es trobe en els municipis 
de Sagunt i Canet d’en Berenguer. 

Igual que ocorre amb el sector turístic i l’oci, 
aquestes activitats vinculades a la salut poden 
ser vitals per a mitigar l’envelliment i la despo-
blació de l’espai més interior de l’àrea funcional 
i també d’alguns espais del Camp de Morvedre, 
pels serveis que proporcionen a la població, per 
l’ocupació que generen en les mateixes i pel 
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seu potencial referent a això. Ara bé, el procés 
d’emigració de dones amb elevada qualifica-
ció que es constata en l’Alt Palància (Villalba, 
2017), no fa sinó evidenciar la importància que 
tot aquest conjunt d’activitats terciàries aposte 
per competir per la via de la diferenciació i la 
qualitat del servei. 

El sector de serveis avançats a les empreses, 
que va créixer molt des dels anys 90 del se-
gle XX sembla haver-se estancat en els últims 
anys entorn d’un 3% (3,1%) dels llocs de treball. 
Aquesta situació reflecteix les relativament li-
mitades exigències de coneixement d’una part 
del sistema productiu, la integració vertical de 
les funcions terciàries en algunes grans em-
preses, el recurs per les mateixes a empreses 
terciàries d’altres latituds i una possible insufi-
cient integració de les empreses locals d’aquest 
sector en l’àrea metropolitana de València. El 
desenvolupament d’aquest sector és estratègic 
perquè la indústria de base endògena incorpore 
coneixement, de manera que millore la seua in-
teracció amb les grans empreses de la zona i la 
seua inserció externa. Aspectes tots ells claus 
per a la competitivitat del teixit productiu de 
grans empreses i de PIME. 

En aquesta àrea funcional coexisteix una zona 
costanera de tradició industrial, rica en agricul-
tura de regadiu i una activitat turística significa-
tiva, amb una zona interior que presenta greus 
problemes de despoblament, i una zona inter-
mèdia a mig camí entre les dos anteriors. Per 
tant, existeix la necessitat imperiosa de con-
ciliar harmònicament la consolidació i millora 
de l’activitat productiva i l’ocupació sostenibles 
amb un reequilibri espacial d’aquests. En cas 
contrari, es perden possibilitats d’aprofitar la 
proximitat i el gran valor ecològic en favor de la 
consolidació d’un turisme cultural i de sol i plat-
ja de qualitat i un lloc atractiu per a la població 
emprenedora i amb talent, al mateix temps que 
s’amenaça la supervivència d’algunes localitats 
i amb ella la sostenibilitat ecològica de l’entorn. 
Per això és necessari fer partícips als municipis 
interiors de les oportunitats d’ocupació i millo-

rar la seua accessibilitat a aquests últims i als 
centres intermedis de serveis. Per aquest motiu 
siga essencial la cooperació política dels agents 
socials i de la societat civil en general entre l’Alt 
Palància i el Camp de Morvedre.

OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER A 
L’OCUPACIÓ A LA VALL DEL PALÀNCIA

Objectiu Estratègic 1.  
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.

Actualment, la capacitat per a generar activi-
tat econòmica que siga competitiva de forma 
sostenible constitueix la condició sine qua non 
per a generar ocupació de qualitat. Per tant, en 
aquest primer objectiu estratègic es tractaria 
de destacar com a línies estratègiques aque-
lles activitats que puguen ser més importants 
en l’àrea funcional per a generar ocupació. Però 
sempre buscant la seua capacitat per a contri-
buir a un desenvolupament el més equilibrat 
possible des de la quàdruple perspectiva social, 
econòmica, mig ambiental i espacial. En poste-
riors apartats es desenvoluparan les línies que 
puguen conduir a la competitivitat de les activi-
tats econòmiques ací destacades. 

Línies Estratègiques:

1.1. Potenciació dels clústers industrials entre 
diferents sectors i entre diferents grandàries 
d’empresa.

- “Reposar” i incrementar la base industri-
al vinculada al sector de l’automòbil com a 
instrument central d’atracció d’empreses 
industrials i consolidació d’un clúster vital

- Potenciació del clúster energètic 

- Potenciar el clúster del sector auxiliar 
industrial-terciari (manteniment i repara-
cions, transport, logística, etc.)

- Potenciar la cooperació entre empreses: 
entre PIME i, especialment, entre grans 
empreses i PIME.

1.2. Reorganització de la producció, condiciona-
ment, comercialització i processament agroali-
mentària sobre una base endògena.

- Política de recuperació de terres aban-
donades, de diversificació de cultiu, de mi-
llora de la rendibilitat per als agricultors i 
fomentar els canals curts de comercialit-
zació i venda directa

- Desenvolupament de productes ecològics i 
vinculació de la marca i l’origen territorial. Se-
guir l’exemple del projecte club de producte 
turístic “Amfitrions de l’Alt Palància” que re-
coneix i potència a les empreses turístiques 
que es basen en la qualitat dels productes i 
les experiències de consum, comerç i gaudi 
dels allotjament i restauració de la zona. 

- Establiment de relacions més estretes i 
simètriques entre comerciants (especial-
ment marquistas) i agricultors, en la direc-
ció d’una eventual integració entre tots dos 
col·lectius.

- Foment de les cooperatives (especial-
ment en l’Alt Palància)

- Foment del triangle agricultura-gastrono-
mia-turisme

- Valorar econòmicament els aprofita-
ments forestals de la zona, amb l’objectiu 
de crear microempreses.

1.3. Foment del turisme cultural, sostenible i 
espacialment integrador.

-Fer del prestigi turístic-patrimonial de 
Sagunt un punt d’ancoratge d’una estratè-
gia turística comarcal o fins i tot de la Vall 
del Palància centrada en la qualitat i la di-
ferenciació

- Fomentar iniciatives turístiques innova-
dores mitjançant l’associació entre el lito-
ral i l’interior.

- Foment del turisme religiós

- Foment del turisme esportiu

- Desenvolupar actuacions comarcals o a 
nivell d’àrea funcional d’atracció i motiva-
ció, per exemple, organitzant una carrera o 
travessia de muntanya

- Foment de la infraestructura verda (Sierra 
de Espadán, Sierra de la Calderona, etc.).

- Foment de l’organització cooperativa dels 
treballadors en aquests serveis.

1.4. Potenciació del comerç de proximitat, els 
equipaments i serveis bàsics i els serveis de salut.

- Potenciació del comerç de proximitat 
com a clau per a l’ocupació, la qualitat de 
vida i la seguretat ciutadana 

- Potenciació dels serveis bàsics i els ser-
veis sanitaris i de salut, tant lligats a la 
qualitat de vida i a l’ocupació com al seu 
paper de fre a la despoblació

Objectiu Estratègic 2.  
Ocupabilitat, igualtat d’oportunitats i inserció 
laboral.

En l’àrea funcional de la Vall del Palància exis-
teix una important bossa de mà d’obra amb 
escassa qualificació, al mateix temps que un 
col·lectiu amb problemes d’exclusió social. En 
un context de recuperació d’ocupació, s’imposa 
l’estimular la generació d’ocupació assalariada 
i l’emprenedoria. El diagnòstic de l’Alt Palància 
constata la feblesa empresarial de moltes inici-
atives d’autoocupació i en tots dos diagnòstics 
assenyalen la necessitat de l’emprenedoria so-
cial, com a via d’integració social. I en el marc 
dels Acords Territorials la cooperació entre ac-
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tors diversos en matèria d’ocupació pot esten-
dre’s a altres àmbits (Gallego i Pitxer, 2017).

Línies estratègiques

2.1. Coordinació i col·laboració entre els dife-
rents agents que desenvolupen programes 
d’ocupació en el territori

- Suport públic a la creació d’una xar-
xa comarcal al Camp de Morvedre i L’Alt 
Palància d’Agents d’Ocupació i Desenvo-
lupament Local (AEDL) per a coordinar la 
planificació i execució dels programes i ac-
tuacions d’ocupació i de desenvolupament 
socioeconòmic

- Avançar en una perspectiva de col·labo-
ració en l’àmbit de l’àrea funcional (Vall del 
Palància), respectant l’autonomia municipal

2.2. Foment de l’emprenedoria

- Accions d’estímul a l’emprenedoria a tra-
vés dels centres d’ensenyaments mitjans

- Suport a les iniciatives emprenedores en 
termes de formació, assessorament em-
presarial, captació d’inversions, emprene-
doria, innovació i serveis digitals avançats, 
selecció de personal i creació/potenciació 
dels espais de coworking

- Fomentar l’accés de les PIME als espais 
de coworking i als serveis dirigits als em-
prenedors, per a generar sinergies i relaci-
ons empresarials entre ells.

- Foment de l’emprenedoria social via 
desenvolupament de l’economia social i de 
l’emprenedoria ecològica

- Crear o recuperar una entitat de suport a 
empreses i emprenedors i que promoga l’in-
tercanvi de bones pràctiques en les empreses.

2.3. Accions dirigides a la inserció laboral per 
compte d’altri de les persones desocupades.

- Desenvolupament dels serveis de coaching i 
d’atenció individualitzada com a instruments 
d’orientació laboral i de desenvolupament de 
competències personals i socials.

- Foment de l’abordatge comarcal, amb 
personal especialitzat i amb un enfocament 
d’intel·ligència emocional de la inserció la-
boral, com en els Projectes Experimentals

- Creació d’un banc d’empreses per a rea-
litzar pràctiques no laborals.

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

L’àrea funcional que ens ocupa no és una ex-
cepció referent a que les dificultats d’accés a 
l’ocupació i al mercat de treball són particular-
ment agudes en certs col·lectius: joves (sobre-
tot quan presenten un baix nivell de formació), 
dones, persones desocupades de llarga durada, 
majors de 45 anys i persones amb diversitat 
funcional o en situació d’exclusió social. Dins 
d’aquests col·lectius coexisteixen realitats di-
ferents que requereixen d’actuacions diferents, 
com ho evidencia el programa Avalem Joves de 
LABORA (Generalitat Valenciana, 2016).

Línies estratègiques

3. 1. Promoció de l’ocupació juvenil

- Adaptar l’orientació laboral i les pràcti-
ques formatives i laborals als diferents 
perfils dels joves, seguint les orientacions 
de Avalem Joves.

- Registre de joves (amb diferents nivells 
de qualificació) que han emigrat en l’úl-
tima dècada i connectar-los amb admi-
nistracions públiques, agents econòmics 
i socials, etc.

3.2. Accions dirigides a les persones majors de 
45 anys.

- Disseny d’itineraris, de la formació i del 
reciclatge professional de forma adaptada 
a la problemàtica específica de diferents 
col·lectius.

- Foment de l’emprenedoria lligada a les 
fórmules d’economia social

- Ajudes a les empreses per a la contracta-
ció d’aquestes persones.

3.3. Accions dirigides a les persones en 
situació o risc d’exclusió social, aturats de 
llarga durada i col·lectius vulnerables.

- Coordinació dels programes d’ocupació 
desenvolupats en el territori amb els ser-
veis (públics) socials i les entitats de la 
societat civil que treballen amb col·lectius 
vulnerables.

- Accions formatives amb un enfocament 
integral de l’ocupació, que no incloga úni-
cament coneixements sinó competències 
comunicatives, etc.

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

En un moment de recuperació de l’ocupació, 
la millora de les qualificacions és important 
per a trobar i millorar l’ocupació assalariada 
i la capacitat emprenedora, per a reforçar la 
competitivitat del sistema productiu, atraure 
empreses i inserir-se en xarxes d’innovació. A 
la Vall del Palància existeix una important tra-
dició de cooperació i de lligam entre formació 
i ocupació, bona oferta de formació professio-
nal i mercats locals al Camp de Morvedre i l’Alt 
Palància que generen possibilitats d’interacció 
i de major integració de l’Alt Palància en la di-
nàmica econòmica del Camp de Morvedre (Ga-

llego, Cano, Pitxer i Budí, 2018). Consolidar un 
model industrial dependent de l’ús de les grans 
empreses, i adaptar-se a les noves inversions 
de Parc Sagunt, requereixen d’abordar la for-
mació amb perspectiva de mitjà termini.

Línies estratègiques

4.1. Creació d’un Centre Integrat de Formació 
Professional

- Creació d’un Centre Integrat de Formació 
Professional. Des d’aquest Centre es po-
drien coordinar bona part de les següents 
accions urgents:

- Ampliar l’oferta de Formació Professio-
nal (agrària, hostalera, atenció a persones, 
etc.) de l’àrea funcional per a acostar-la a 
les necessitats de l’entorn i afavorir l’em-
prenedoria.

- Potenciar la formació dual seguint i bus-
cant sinergies amb les iniciatives recents.

- Desenvolupar els certificats de professi-
onalitat (en l’àmbit turístic, etc.) per a mi-
llorar l’ocupabilitat i consolidar un mercat 
local de treball.

4.2. Creació d’un observatori del mercat de treball

- Crear un observatori del mercat de treball 
que englobe i coordine les següents accions:

- Afavorir la cooperació dels actors polítics i 
tècnics de diferents escales territorials per 
a l’adaptació contínua de les qualificacions. 

- Detectar necessitats que pogueren con-
vertir-se en iniciatives en l’àmbit de la For-
mació Professional i en continu contacte 
amb LABORA.

- Millorar la informació i la transparència 
sobre el mercat de treball i les exigències 
del sistema productiu.
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- Complementar al Centre Integrat de For-
mació Professional, per a millorar la inser-
ció de l’àrea funcional en el sistema regio-
nal de formació i d’innovació.

4.3. Establiment d’acords de col·laboració Em-
preses-Formació.

- Vincular la RSE, fonamentalment de les 
grans empreses, a la millora i el sosteni-
ment de l’oferta formativa del Centre Inte-
grat de Formació Professional, enllaçant 
les necessitats de professionals qualificats 
tant per a l’accés a l’ocupació, com per a la 
formació contínua.

Objectiu Estratègic 5.  
Qualitat de l’ocupació i millora de les 
pràctiques de gestió de la mà d’obra.

La qualitat de l’ocupació és un aspecte essencial 
en la qualitat de vida dels treballadors i també en 
la pròpia competitivitat i capacitat d’innovació de 
les empreses perquè contribueix a tindre treba-
lladors compromesos amb l’empresa en la qual 
es desenvolupen professionalment. D’altra banda, 
les pràctiques de gestió de la mà d’obra adquirei-
xen també una importància essencial en la pro-
ductivitat, competitivitat i capacitat d’innovació de 
les empreses, al mateix temps que són una deter-
minant fonamental de l’atractiu dels territoris per 
a les inversions externes; elements tots ells vitals 
en un territori com el que ací ens ocupa.

Línies estratègiques

5.1. Difusió de formes d’organització del treball i 
de fixació dels salaris basades en les polivalències

- Intentar estendre els nous sistemes d’or-
ganització i de remuneració del treball ba-
sats en les polivalències a les grans em-
preses de tota l’àrea funcional de la Vall 
del Palància

- Tractar d’estendre els nous sistemes 
d’organització i de remuneració del treball 

basat en les polivalències a les PIME de 
tota la Vall del Palància

- Promoció sindical d’intercanvi d’experi-
ències sobre aquest tema dins de la Vall 
del Palància

5.2. Fomentar l’equilibre de les condicions de 
treball entre les empreses subcontractants i 
les subcontractistes: Estatut del treball subcon-
tractista.

- Promoure la creació d’un Estatut del tre-
ball subcontractista a la Vall del Palància 
com un mecanisme de reducció de la pre-
carietat laboral i d’estímul a la cooperació 
i a la innovació dins i entre empreses sub-
contractants i subcontractistes

5.3. Foment de les RSE (Responsabilitat Social 
Empresarial) i el treball ètic tant en el sector 
privat com en el públic

- Foment de la introducció de la RSE, en 
particular en les grans empreses (concili-
ació personal i familiar, formació contínua 
dels treballadors, incorporació de treballa-
dors amb dificultats particulars, compro-
mís mig-ambiental, infraestructural i social)

- Difusió en l’àrea funcional de les pràcti-
ques de RSE realitzades per les empreses 
d’aquesta àrea

- Foment de la RSE i del compromís ètic de 
les PIME i micro PIME amb el territori

- Foment de la RSE en les administracions 
públiques

- En tots aquests àmbits, seria impor-
tant, la participació de les associacions 
empresarials i dels agents socials en in-
tercanvis d’experiències amb altres llocs 
d’Europa.

- Elaboració de convenis per a empleats 
públics i privats comuns a les comarques 
del Camp de Morvedre i de l’Alt Palància

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

Encara que el nombre de dones afiliades a la 
Seguretat Social ha crescut des de 2013 més 
que el d’homes, no obstant això, des de 2013 
la feminització de l’atur registrat ha vingut aug-
mentant i al març de 2018 supera el 56%. Tenint 
en compte que es tracta d’un indicador de pre-
carietat laboral, dos terços de les ocupacions 
a jornada parcial són coberts per dones. Tot la 
qual cosa evidencia la importància de la bretxa 
de gènere existent a la Vall del Palància.

Línies estratègiques

6.1. Actuacions en matèria d’ocupació orienta-
des especialment a les dones

- Creació d’un equip multidisciplinari per a 
treballar amb el col·lectiu de dones deso-
cupades per a definir una orientació, for-
mació i inserció laboral específiques

-Donar suport a els projectes d’emprene-
doria de les dones, especialment on exis-
tisca un menor nivell d’ús de dones o d’ac-
tivitat productiva

- Prevaldre la incorporació de la dona a 
sectors amb baixa presència d’aquesta: 
indústria, etc. 

- Estimular la incorporació de dones qua-
lificades en les residències de l’àrea fun-
cional

- Incorporar la perspectiva de gènere en les 
polítiques públiques de la Vall del Palància

6.2. Desenvolupament d’actuacions dirigides a 
la igualtat entre homes i dones

- Inserir la perspectiva de gènere com un 
objectiu transversal tant en el Pacte Terri-
torial de l’Alt Palància com en el Pacte Ter-
ritorial del Camp de Morvedre

- Creació d’un Departament de la Dona 
a nivell del Camp de Morvedre i de l’Alt 
Palància per a incorporar la perspectiva de 
gènere en totes les polítiques públiques. 

- Accions de sensibilització, informació i 
formació en matèria d’igualtat d’oportuni-
tats entre homes i dones, entre responsa-
bles de recursos humans, etc.

- Prevenció de la violència de gènere en 
coordinació amb l’Institut Valencià de les 
Dones i per la Igualtat de Gènere 

- Millorar el suport tècnic en matèria 
d’igualtat sol·licitant l’ampliació de la xar-
xa d’agents d’igualtat de la comarca.

- Sensibilització social sobre la igualtat en-
tre homes i dones amb activitats en cen-
tres educatius, empreses i associacions 
del territori.

- Exigir tindre plans d’igualtat a totes les 
empreses per a poder participar en con-
cursos públics de contractació.

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

El model industrial del Camp de Morvedre i de 
l’àrea funcional depén de forma crítica de les 
infraestructures i serveis públics. La recent 
aposta del govern regional per Parc Sagunt, la 
seua cooperació amb el Ajuntament de Sagunt i 
l’interés de Mercadona per instal·lar-se en Parc 
Sagunt han dinamitzat les inversions industri-
als i logístiques en Parc Sagunt (Gallego, 2017). 
I els dèficits existents en matèria de comuni-
cacions i telecomunicacions, i d’equipaments i 
serveis públics, no ajuden a desenvolupar un 
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turisme de qualitat i a evitar la despoblació de 
l’Alt Palància.

Línies estratègiques

7.1. Millora de les comunicacions ferroviàries 
del corredor Mediterrani-Cantàbric

- Millorar la línia de ferrocarril de Sagunt a 
Saragossa per a incrementar la competiti-
vitat del territori i frenar o invertir el pro-
cés de despoblament

- Implantació efectiva del Corredor Medi-
terrani per a donar suport a la competitivi-
tat del territori i frenar o invertir el procés 
de despoblament

7.2. Millora de les comunicacions viàries i ferro-
viàries internes a l’àrea funcional

- Ampliar i millorar els serveis de trans-
port col·lectiu de viatgers entre els dife-
rents espais de la Vall del Palància amb 
Sagunt i València

- Estendre la línia ferroviària de rodalia 
fins a Port de Sagunt

- Realitzar el desdoblament de la carretera 
de la IV Planta, la CV 309, per la seua im-
portància per al desenvolupament indus-
trial del Camp de Morvedre

- Possibilitat de millorar els accessos als nous 
centres comercials de Sagunt davant eventu-
als problemes de congestió, donada la densi-
tat terciària entre Sagunt i Port de Sagunt.

7.3. Millora de l’oferta d’equipaments i serveis 
públics

- Manteniment de l’oferta educativa i els 
serveis sanitaris, de farmàcia i de comerç, 
per a frenar la despoblació en la zona in-
termèdia i interior de la Vall del Palància

- Escomeses de gas en tots els municipis

- Servei bancaris en tots els municipis, 
pensar noves fórmules.

- Millora i aprofitament de l’oferta cultural 
de la Vall del Palància

- Asunción de les relacions interespacials 
en l’ús d’alguns serveis (gaudi de la bi-
blioteca i piscina municipal de Canet d’en 
Berenguer per residents del municipi de 
Sagunt).

7.4. Millora de l’accés a internet d’alta velocitat

- Millora dels serveis d’internet en l’Alt 
Palància i l’Alt *Mijares per a facilitar el tre-
ball en el propi domicili i, més en general, 
per a frenar la despoblació

7.5 Mobilitat i permeabilitat entre polígons 

- Crear accessos per a persones i vehicles 
no motoritzats que permeten accedir als 
centres de treball minimitzant l’ús dels ve-
hicles a motor.

- Millora de les connexions entre els dife-
rents polígons per a evitar l’ús de les vies 
principals d’accés i eixida dels nuclis urbans.  

- Establir el BUS circular de polígons que 
trasllade als treballadors des del nucli urbà 
fins als centres de treball dels diferents po-
lígons en les hores de major afluència.

Objectiu 8: Estructura territorial i xarxes internes

Per a caminar cap a una progressiva integració in-
terna de l’àrea funcional un primer pas és comp-
tar amb comarques cohesionades. Tant el Camp 
de Morvedre com l’Alt Palància constitueixen re-
alitats integrades des d’una perspectiva cultural 
i socioeconòmica, però mancada integració po-
lítica. Els Pactes del Camp de Morvedre i de l’Alt 
Palància poden ajudar a forjar projectes col·lec-

tius, però es necessita un major lideratge polític 
dels ajuntaments de Sagunt i de Sogorb (amb la 
participació d’aquest últim en la Mancomunitat In-
termunicipal de l’Alt Palància i en el Pacte de l’Alt 
Palància). Per a abordar els problemes de l’ocu-
pació i de desenvolupament socioeconòmic és 
necessari comptar amb la cooperació de les dife-
rents administracions públiques i la pròpia coope-
ració i implicació dels agents socials i econòmics. 

Línies estratègiques

8.1. Potenciació dels Pactes i Acords Territorials 
per l’Ocupació

- Aprofitar els Pactes Territorials per a 
abordar de forma cooperativa i a escala 
comarcal o fins i tot d’àrea funcional els 
problemes de l’ocupació i de desenvolupa-
ment socioeconòmic entre actors públics, 
agents socials i econòmics i societat civil

- Aprofitar el Pacte i la dinàmica de coo-
peració per a anar ampliant l’àmbit de la 
cooperació per a abordar la problemàtica 
ambiental, la perspectiva de gènere, la im-
migració, etc.

- Dotar a tots els Pactes Territorials de la Vall 
del Palància de personalitat jurídica pròpia 
per a poder operar de forma col·lectiva

- Trencar les barreres polítiques entre les 
comarques i pensar en una zona econò-
mica “vall del Palància” que arribe des de 
Sagunt fins a Barracas

8.2. Foment de l’associacionisme comarcal i de 
la integració de l’àrea funcional

- Impulsar la integració política comarcal 
de l’Alt Palància i del Camp de Morvedre

- Intensificar la vertebració associativa 
(comerciants, empresaris, entitats cultu-
rals, etc.) a escala comarcal tant de l’Alt 
Palància com del Camp de Morvedre

- Els Pactes com a instrument de vertebra-
ció polític-social-econòmica del Palància

- Estimular el rejoveniment del teixit asso-
ciatiu.

8.3. Estímul a la inserció dels actors locals en 
xarxes externes

- Potenciar pLABORA les relacions formals 
i informals entre Pactes Territorials com 
un instrument bàsic per al desenvolupa-
ment de polítiques d’ocupació més efecti-
ves i creatives.

- Potenciació per part dels propis Pactes Ter-
ritorials de les relacions amb altres Pactes

- Potenciar la interacció entre els Pactes 
i altres associacions, com els GAL (Grups 
d’Acció Local) de Túria-Calderona i Caste-
lló, per a abordar creativament la qüestió 
de l’ocupació

- Detectar persones clau per a actuar com 
a dinamitzadors d’un procés d’integració 
comarcal i de l’àrea funcional i de foment 
del treball en xarxa i integrat. Amb tot, les 
connexions amb el sistema regional d’inno-
vació i amb altres territoris són essencials.

Objectiu Estratègic 9 
Transversalitat de la innovació

Per a poder millorar la competitivitat de les 
empreses, els sectors i el territori és neces-
sari millorar la seua capacitat d’innovació in-
tegrant-los en xarxes i sistemes d’innovació. 
Encara que en les últimes dècades s’ha assistit 
a una progressiva inserció de la indústria de la 
zona en el sistema valencià d’innovació (Galle-
go, 2008 i 2017), és necessari ampliar aquest 
procés. Això requereix la millora de les compe-
tències individuals dels actors de la zona i la 
millora de la seua capacitat per a enrolar-se en 
xarxes internes i externes d’innovació. A més, 
és necessari conformar i inserir-se en ecosis-
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temes d’innovació més rics en termes d’actors 
i de relacions.

Línies estratègiques

9.1. Foment de les xarxes d’innovació internes 
i externes

- Propiciar la cooperació entre PIME i so-
bretot entre les grans empreses i les PIME.

- Estimular les associacions de directius i 
tècnics i el seu paper de difusió de les mi-
llors pràctiques des de les grans empre-
ses de la zona cap a les PIME locals

- Intensificar les relacions entre empreses 
de la zona (grans i PIME) i la xarxa REDIT 
(Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comu-
nitat Valenciana)

- Crear una entitat de trobada, intercanvi 
d’informació i discussió, sobre oportuni-
tats d’innovació, entre empreses, REDIT, 
actors públics i agents socials, etc.

- Adequació de les ajudes públiques a la 
innovació a les especificitats del teixit local

- Establir mecanismes de vigilància tecno-
lògica per a aprofitar les oportunitats de 
l’entorn tecnològic i de les polítiques d’in-
novació.

9.2. Foment de la internacionalització empresarial

- Estímul a l’obertura de nous mercats na-
cionals i internacionals per les empreses 
locals, en particular PIME, per a guanyar 
competitivitat i creativitat interactiva amb 
grans signatures

- Estimular la presència productiva de les 
empreses en altres països, de forma di-
recta, via acords amb empreses locals (jo-
int-ventures), etc.

9.3. Foment de la innovació social i institucional

- Canvi en la naturalesa de les relacions 
entre actors i desenvolupament de la capa-
citat d’atendre necessitats no cobertes

- Millora de les relacions i la comunicació 
entre les institucions, la ciutadania, les en-
titats socials i les empreses

- Noves formes de relació entre PIME, em-
preses de serveis avançats i signatures 
logístiques, com a esperó al desenvolupa-
ment d’un nou clúster i de vertebració de 
la Vall del Palància

- Detectar persones clau en l’àrea funcio-
nal i les seues comarques com a dinamit-
zadors de la integració espacial i el foment 
del treball en xarxa emmarcat en xarxes 
d’innovació. 
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ A L’ÀREA 

FUNCIONAL DE LES COMARQUES DE 

REQUENA-UTIEL, AYORA-COFRENTES I 

EL RINCÓN DE ADEMUZ

Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla, Emilio Iranzo i Jose Vicente Aparicio 
Universitat de València

L’àrea funcional de Requena-Utiel comprèn la 
major part de municipis d’interior situats en la 
franja occidental de la província de València. Es 
correspon amb la totalitat de les comarques 
del Racó d’Ademús, de la Plana d’Utiel-Reque-
na i de la Valle de Ayora-Cofrentes (a excepció 
del municipi de Cortes de Pallars), i els munici-
pis de Benagèber i Sot de Chera, situats en els 
Serrans, i el de Setaigües, pertanyent a la Foia 
de Bunyol-Xiva. Són 25 municipis, amb una po-
blació total de 51.184 habitants en 2017, i una 
superfície de 3.218,56 km2. La seua densitat 
és de 15’9 hab./km2, la més baixa de les àrees 
funcionals, i molt allunyada de la mitjana de la 
Comunitat Valenciana, que se situa en 213,29 
hab./km2. No obstant això, aquesta densitat és 
desigual en l’àrea funcional; en el territori cor-
responent a la comarca de Requena-Utiel és de 
22’1 hab./km2, a la Valle de Ayora-Cofrentes és 
de 10 hab./km2 i en el Racó d’Ademús és de no-
més 6’2 hab./km2.

L’àrea funcional de Requena-Utiel representa el 
13’8% de la superfície de la Comunitat Valenciana 
amb només l’1% de la població total. Disposa de 
diverses capçaleres que són els principals nuclis 
de població de les comarques que la componen; 

Requena, Utiel, Aiora i Ademús. Existeix una cer-
ta homogeneïtat del medi físic, a conseqüència 
que les seues àrees urbanes principals es loca-
litzen en la fossa tectònica que uneix la vall ara-
gonesa del Jiloca amb el riu Vinalopó, passant 
pels corredors del riu Túria, rambla de la Torre, 
riu Magre, riu Xúquer i riu Cautabán. Aquest es-
pai està connectat amb la carretera N-330. La 
part central de l’àrea funcional correspon a la 
Comarca de Requena-Utiel, que s’assenta sobre 
una gran estructura elevada, l’altiplà, que la seua 
principal característica és la d’una plana, la Me-
seta de Requena, amb límits naturals impostos 
pels sistemes muntanyencs i el riu Cabriel. So-
bre la gran estructura de l’altiplà, la distribució 
orogràfica segueix la direccionalitat NO-SE de el 
sistema Ibèric, amb una clara distribució altitu-
dinal nord-sud. Al sud, a la comarca de la Vall de 
Cofrentes-Aiora la topografia és essencialment 
muntanyenca. La seua orografia queda organit-
zada amb els encaixaments fluvials que la divi-
deix, de nord a sud, en dos sectors ben definits.  
Al nord s’assenta la comarca del Racó d’Ademús 
que és part de la gran estructura del Sistema 
Ibèric. És típicament muntanyenc, forma un vari-
at conjunt de grans elevacions, seccionades pels 
llits fluvials. 
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Gran part de la superfície de l’àrea de Reque-
na-Utiel està protegida. Cal ressaltar l’existèn-
cia dels parcs naturals de les Hoces del Cabriel 
i de la Pobla de Sant Miquel. A més, un 80% del 
Racó d’Ademús i de la Valle de Ayora-Cofrentes 
és zona LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i quasi 
un 60 de la Plana d’Utiel-Requena també ho és. 
L’agricultura només és predominant en l’estric-
te pla vitivinícola d’Utiel-Requena, en l’estreta 
horta del Túria al seu pas per Ademús, i en els 
corredors d’Aiora. L’existència d’amplis espais 
naturals i poc poblats propícia l’aprofitament 
de les energies renovables com a element per 
al desenvolupament. De fet, existeixen diversos 
parcs eòlics a la Valle de Ayora-Cofrentes, enca-
ra que no la resta de l’àrea funcional.

Un entorn natural tan privilegiat posseeix els 
seus pros i les seues contres. Entre aquests úl-
tims les llargues distàncies que cal recórrer per 
a acudir als grans centres urbans, que s’accen-
tuen a causa del dèficit tradicional de les infra-
estructures que dificulta l’accessibilitat (excep-
te a les ciutats al voltant de l’eix de la A-3).

Les taxes de creixement demogràfic durant 
els últims 30 anys han arribat a ser del -5’7%, 
l’única taxa negativa en el conjunt de les àrees 
funcionals de la Comunitat Valenciana. Aqueixa 
taxa ha sigut més acusada en el Racó d’Ade-
mús (-36’9%) i a la comarca d’Aiora-Cofrentes 
(-13’7%), no obstant això, a la comarca de Re-
quena-Utiel ha sigut de -1%.

L’estructura sectorial de la població ocupada 
(segon trimestre del 2018), és pròpia de les zo-
nes de l’interior de la Comunitat Valenciana en 
la qual posseeix menys importància el sector 
serveis. En l’àrea funcional, els afiliats a la se-
guretat social en el sector serveis representen 
el 54% del total dels afiliats. El sector industrial 
acull al 20%, el sector agrícola al 17% i final-
ment, el sector de la construcció representa no-
més el 9% dels afiliats.

En relació als afiliats per sexe i sectors produc-
tius, cal indicar que la masculinització és molt 

acusada. Així doncs, en els registres de 2018, 
en el sector de la construcció la participació de 
la dona és del 6%. Així mateix, la participació 
femenina és baixa en el sector industrial (30%) 
i agrícola (17’8%). No obstant això en el sector 
serveis està més igualada (53’9%). 

Els municipis on el sector de serveis posseeix una 
representació superior al 80% són Jalance, Sot de 
Chera, Jarafuel, Zarra i Teresa de Cofrentes. Els 
afiliats a la secció d’activitat de Comerç a l’engròs 
i al detall; reparació de vehicles de motor i moto-
cicletes formen el 31’7% del total dels afiliats a 
aquest sector i que es concentren a Requena, Utiel 
i Aiora. Li segueix la secció d’hostaleria que alber-
ga a més del 17’1% dels treballadors del sector 
serveis de l’àrea funcional amb especial presèn-
cia a Requena, Utiel i Cofrentes, en aquest últim 
es troba el Balneari de Formiguers, fundat en 
1902. Es tracta de la major empresa turística de 
l’interior valencià i el major complex termal de la 
Comunitat Valenciana. El seu propietari és l’Ajun-
tament de Cofrentes, qui el va adquirir gràcies a 
les compensacions de ENRESA (Empresa Nacio-
nal de Residus Radioactius) per a albergar-la, en-
cara que la gestió la realitza una empresa privada. 
Disposa de 190 treballadors i és un dels principals 
ocupadors de la comarca. 

El sector industrial té una major representació 
en els municipis del Requena, Utiel, Cofrentes, 
Aiora i Benaixeve que posseeixen més del 90% 
dels afiliats a aquest sector. El 73% dels afili-
ats al sector industrial pertanyen a la indústria 
manufacturera. La secció de Subministrament 
d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 
acull al 21% dels empleats en el sector indus-
trial i tots ells es troben en el municipi de Co-
frentes ja que allí es localitza la principal em-
presa industrial de l’àrea funcional que és la 
Central de Cofrentes. La indústria extractiva és 
la de menor pes (2%) i es localitza a Ademús, 
Requena i Vallanca (pedreres).

L’àrea funcional de Requena-Utiel és un espai 
característic del medi rural de l’interior valencià, 
on predominen les terres de secà (82,7%) sobre 

les de regadiu (17,3%). La vinya ocupa enormes 
extensions, sobretot en els municipis de la co-
marca de la Plana d’Utiel-Requena. A vegades 
alguns cultius tradicionalment de secà es troben 
en regadiu, per a obtindre una major rendibilitat 
en les produccions s’utilitzen per al reg de suport 
de cultius de secà. Els regadius històrics es dete-
rioren amb gran rapidesa, en tractar-se de cultius 
minifundistes, treballats per persones ja jubila-
des, que ho tenen com a diversió i per a obtindre 
produccions per a autoconsum. Se situen entorn 
de les hortes dels principals eixos fluvials (Túria, 
Xúquer, Magre, Cautabán o Reconque). En ter-
mes generals, l’activitat agrícola es localitza, dins 
d’àrea funcional, a la comarca de Requena-Utiel 
on es troba el 90% dels afiliats a la seguretat so-
cial en aquest sector. En l’actualitat hi ha diversos 
processos que influeixen negativament sobre els 
espais agrícoles. Els més significatius són l’èxode 
rural i els seus processos associats, l’envelliment 
i falta de relleu generacional dels agricultors, la 
substitució de cultius tradicionals per uns altres 
més comercials, o la transformació dels sistemes 
tradicionals per uns altres més moderns.

El sector de la construcció acull al 8’7% del to-
tal dels afiliats a la seguretat social, aquests 
afiliats té major representació a la comarca 
de Requena-Utiel de manera que més del 60% 
dels treballadors en construcció pertanyen als 
municipis de Requena i d’Utiel. En l’actualitat el 
sector està molt per davall del nivell d’abans de 
la crisi, però s’observa un lleuger repunt pels 
indicis de recuperació existents.

La majoria de les empreses es concentren en 
les 2 ciutats de l’àrea: Requena, especialment, i 
en segon lloc Utiel. Cal destacar el pes de la in-
dústria agroalimentària en l’àrea vitivinícola de 
Requena-Utiel. En la perifèria de l’àrea funcional, 
és notable també el nombre d’empreses d’Aiora, 
sobretot tèxtils i apícoles. Cofrentes destaca per 
la magnitud de les seues empreses: la central nu-
clear (uns 800 empleats, a la qual acudeixen tre-
balladors en un radi de 40 quilòmetres a la redona 
que s’estén des de Requena i Utiel fins a Almansa) 
i el balneari de Formiguers (principal establiment 

valencià d’interior). En el Racó d’Ademús l’activitat 
empresarial és escassa, si bé existeixen iniciati-
ves per a mancomunar esforços a nivell socioeco-
nòmic, com en el cas de l’Associació d’Empresaris 
Agroalimentaris del Racó i de l’Associació de Tu-
risme del Racó d’Ademús.

Quant a la dinàmica emprenedora i la creació 
d’empreses, la variació en el període 2014-2018 
ha sigut positiva, entorn de l’11%. No obstant 
això existeixen notables diferències internes, 
Caudete de las Fuentes, Sot de Chera, Jalance, 
Sinarcas, Fuenterrobles i Cofrentes amb taxes 
de variació superiors al 20% (tots són municipis 
amb menys de 35 empreses). Altres municipis 
han experimentat taxes de variació negatives 
en el mateix període com Villargordo del Cabri-
el, Camporrobles, Torre Baixa i Castielfabib. 

El teixit empresarial en l’àrea funcional de Reque-
na-Utiel es caracteritza pel predomini de les mi-
cro pimes especialitzades en la qual més del 90% 
de les empreses (1.503) posseeixen d’1 a 9 treba-
lladors, mentre que el 8% (138) estan entre 10 a 
49 treballadors i menys de l’1% de les empreses 
es troben en l’interval de 50 a 249 treballadors.

A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS

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

Aquest 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 a la consecució d’un mer-
cat inclusiu, amb oportunitats equitatives a tots 
els col·lectius i amb un suport específic i inte-
gral a l’emprenedoria.

A les comarques d’interior en general, i en 
l’àrea funcional de Requena-Utiel especial-
ment, una les preocupacions més comunes és 
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l’ocupabilitat de les persones i la seua inserció 
en el mercat laboral.

Línies Estratègiques:

-En primer lloc destaquem la importància d’im-
plantar programes dirigits a la inserció de per-
sones desocupades. Cal insistir en la realització 
de polítiques d’ocupació específiques dirigides 
a les persones desocupades de 30 anys o més, 
ja que en cas de no efectuar-se una ràpida in-
tervenció es corre el risc de convertir la seua 
situació d’atur en una situació crònica, que se 
sumen al col·lectiu d’aturats de llarga duració. 
Cal tindre present que l’atur de llarga duració 
és un dels factors que dificulta més la inserció 
laboral de les persones que no tenen treball. 
Entre les programes implantats pLABORA, des-
taquem els programes destinats a la contrac-
tació de persones desocupades d’almenys 30 
anys d’edat (EMCORP-EMCORD-PAMER-EMER-
GEIX-PLA EMPELO).

-Així mateix s’ha de fomentar la cultura empre-
nedora i desenvolupament d’iniciatives empre-
nedores per a facilitar desenvolupament d’ac-
tivitats d’autoocupació ja que existeix una falta 
d’iniciativa a l’hora de muntar negocis, especi-
alment entre els col·lectius més joves.

- Donar suport a aquelles iniciatives que, encara 
que no siguen innovadores per tractar-se d’ac-
tivitats econòmiques quotidianes, sorgisquen 
d’emprenedors ancorats al territori.

- Subvencionar als emprenedors en l’arrencada 
del seu projecte de negoci per a facilitar-los la 
posada en marxa de l’activitat.

- Ajudar els emprenedors durant un temps mit-
jançant programes d’ajudes al manteniment de 
l’activitat econòmica en el medi rural.

-Fomentar iniciatives d’economia social. Ac-
cions dirigides a la formació i a l’incentiu de 
creació de cooperatives i altres fórmules de na-
turalesa similar. Participació del treballador en 

l’empresa (gestió, beneficis, propietat). Aplica-
ció de principis de l’economia social en el teixit 
empresarial.

- Tutelar a les iniciatives que sorgisquen d’eco-
nomia social i millorar la formació dels empre-
nedors en l’àmbit de l’economia social.

- Foment de l’accés de joves a la primera ocu-
pació. Disseny d’accions que coordinen els cen-
tres formatius de la comarca (Formació Profes-
sional, Universitats, formació no reglada…) per 
a l’impuls de noves ocupacions per a joves de 
nova inserció al mercat laboral.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, on 
l›estabilitat i la seguretat es convertisquen en pri-
oritàries, així com el protagonisme i enriquiment 
de la negociació col·lectiva. La motivació i satis-
facció 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.

Línies Estratègiques: 

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la 
disminució de la temporalitat.  Que al seu 
torn està íntimament relacionat amb l’es-
tructura econòmica, és a dir, amb els sec-
tors d’activitat econòmica, ja que les dife-
rents branques són les que determinen, en 
última instància, el nombre de treballadors 
temporals necessaris. Així, les branques 
de construcció i agricultura tenen, per la 
seua pròpia estructura productiva, unes 
necessitats d’ocupació temporal diferents 
de les activitats de serveis i d’indústria.

- Mesures de seguretat i salut laboral.

- Incorporació de mesures per a combatre i 
reduir pràctiques de l’economia submergida.

- Mesures contra la sobrequalifiació, infra-
qualificació i precarietat laboral.

- Ajuda a la conciliació familiar i laboral.

- Impuls al diàleg social.

- Responsabilitat social i empresarial: “bo-
nes pràctiques” i ocupació local.

- Participació del treballador en l’empresa 
(gestió, beneficis, propietat). Aplicació de 
principis de l’economia social.

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

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 
per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies Estratègiques:

- Servei d’orientació i intermediació a 
treballadors i a demandants. Mitjançant 
activitats d’intermediació, informació, ori-
entació i assessorament per a la cerca o 
creació de treball, que intenten generar 
l’itinerari adequat d’ajuda a l’aturat.

- Suport a col·lectius en risc d’exclusió so-
cial: és necessària una atenció personalit-
zada per a aconseguir la inserció d’aquests 
col·lectius. En tot cas, la prevenció es con-
verteix en una eina fonamental per a com-
batre contra aquest fenomen.

- Incentius a la inserció de col·lectius des-
favorits (joves, majors de 45 anys, aturats 
de llarga duració, diversitat funcional).

- Emprenedoria i autoocupació com a 
eines d’apoderament del col·lectiu desfa-
vorit. A la Valle de Ayora s’observa una fal-
ta d’emprenedoria, ja que en l’actualitat la 
gran majoria dels seus ocupats treballen 
com a assalariats per als principals ocu-
padors, com són els ajuntaments, la cen-
tral nuclear de Cofrentes i les residències 
o el balneari de Formiguers. 

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 perspec-
tiva de desenvolupament territorial, en particu-
lar 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 re-
collit en l’objectiu estratègic 1, han d’informar 
les accions de formació dissenyades. L’anterior 
es complementarà amb el suport a les defici-
ències de grups socials concrets, també prèvia 
detecció de les mateixes en el diagnòstic de ne-
cessitats de formació.

Línies Estratègiques:

- Formació de persones desocupades: es-
pecífica per a buscar ocupació i requalifi-
cació (capacitar i actualitzar coneixements 
i competències).

- Formació de persones ocupades, quali-
ficació professional (formació contínua i 
aprenentatge permanent). Com, per exem-
ple l’activitat econòmica que gire entorn de 
la cura dels majors, amb una població en 
reculada i envellint aquest tipus d’activi-
tats té gran potencial de desenvolupament.

- Formació segons noves necessitats en 
un horitzó de mig-llarg termini. Existei-
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xen importants desajustaments entre les 
necessitats de qualificació i el que els em-
presaris poden trobar en el mercat de tre-
ball local. 

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

- Formació específica a col·lectius desfavorits.

- Formació específica amb compromís de 
contractació.

- Foment de la formació professional, i im-
puls de la formació dual. L’oferta formativa 
es caracteritza per la seua escassa capacitat 
d’adaptació. La formació respon lent a les 
necessitats de noves qualificacions, en part 
per dinàmiques pròpies i en part per lentitud 
de resposta en l’administració autonòmica. 

Objectiu Estratègic 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.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocupa-
ció, l’enfortiment de la competitivitat es con-
verteix en objectiu clau del pla, per la qual 
cosa el desenvolupament de les activitats pro-
ductives, especialment les de major valor afe-
git 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 indústria, amb l’excepció del sector del vi i 
alguna empresa agroalimentària ha eixit molt 
danyada de la crisi. L’ús del sector industrial no 
acaba de recuperar-se. El fort impacte sobre la 
indústria ha contagiat a determinats serveis, 
especialment el transport, que s’han ressentit 
de la caiguda de l’activitat industrial.

El sector comercial també s’ha vist molt perju-
dicat per la caiguda de la renda disponible dels 
habitants de la comarca i segueix una dinàmi-
ca de tancaments preocupant. L’agricultura és, 
amb escasses excepcions, minifundista i per 
tant la rendibilitat de les explotacions escassa. 
No s’aprecien moviments de canvi sobre aquest 
tema. En general les activitats econòmiques re-
sulten molt poc innovadores, tant en productes 
com en processos. 

L’agricultura com a recurs, en totes les seues 
dimensions i potencialitats. Agricultura que pot 
ser aprofitada tant com element d’extracció 
com de transformació.

El desenvolupament agrícola, especialitzat en 
productes ecològics, pot ser una altra oportu-
nitat per a la Vall, ja que abunden les terres de 
regadiu. Actualment gran part d’aquest regadiu 
està abandonat, però mitjançant una iniciativa 
municipal o comarcal (pública o privada) es po-
drien llogar i recuperar, emprant a agricultors 
experimentats de la zona i a joves que tingue-
ren interès a continuar amb la tradició agrícola 
de la zona. 

L’oferta turística és molt bàsica (a excepció del 
balneari de Formiguers a Cofrentes) Això com-
porta que no contempla la complementarietat 
de serveis i productes a molts dels ja oferits. 
Gastronomia, enoturisme, activitats d’oci i relax, 
visites culturals, activitats esportives o rutes, 
són algunes de les activitats complementàries 
que el turisme de l’àrea funcional requereix en 
l’actualitat. 

El turisme com a recurs per a generar atracció 
d’altres recursos que possibiliten el desenvolu-
pament. Actualment l’associació turística està 
realitzant una gran labor quant a la promoció 
turística a nivell àrea funcional assistència a fi-
res, creació de nous productes turístics, creació 
d’una marca turística pròpia. 

Línies Estratègiques:

- Estructura empresarial sòlida i competi-
tiva, vinculada al territori i la seua verte-
bració: referència als clústers econòmics.

- Cerca d’alternatives a l’ocupació genera-
da per la Central Nuclear de Cofrentes (en-
torn de 800 directes)

- Identificació i suport a les empreses amb 
alta generació d’ocupació. 

- Identificació i suport a aquells negocis 
que pel tipus d’activitat exerceixen un pa-
per de “prestadors de serveis bàsics” a la 
població local, contribuint a fixar als habi-
tants del medi rural. 

- Suport financer i atenció a les PIME en 
dificultats.

- Impuls a una agricultura comercial sos-
tenible.

- Aprofitament del potencial endogen d’ocu-
pació en el comerç local i de proximitat.

- Suport a empreses del sector turístic, 
mitjançant polítiques coordinades supra-
municipals, comarcals i metropolitanes. 

- Foment d’accions dirigides a l’impuls 
d’activitats industrials i logístiques.

- Processos d’internacionalització em-
presarial.

- Suport a territoris, comarques i municipis 
desfavorits: desenvolupament equilibrat 
del territori mitjançant polítiques “regene-
radores” davant els problemes generats 
per la industrialització tradicional, despo-
blació, crisi de l’agricultura comercial, etc.

- Atracció d’empreses i creixement em-
presarial.

- Impuls de la I+D+i en les empreses, en el 
context del Sistema d’innovació valencià.

- Practicar una discriminació positiva en 
els territoris rurals desfavorits, flexibilit-
zant els requisits i tràmits a empreses i 
autònoms.

- Conciliar les polítiques mediambientals amb 
les de desenvolupament socioeconòmic.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals 
(conciliació, salari, llocs directius).

Línies Estratègiques:

- Fomentar igualtat entre homes i dones.

-  Mesures concretes que milloren la con-
sideració de la dona en el mercat laboral.

- Mecanismes d’antidiscriminació.

- Mesures de conciliació.

- Millora de l’ocupació i de l’accés al mateix 
de les dones.

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

La millora d’aquests 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 connecti-
vitat externa. Es recullen factors decisius en el 
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desenvolupament de la capacitat d’innovació i 
en l’avanç cap a un desenvolupament territo-
rial sostenible.

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. El transport públic de viatgers 
mostra importants deficiències, tant per 
carretera com per ferrocarril dins de 
l’àrea funcional, i fins i tot, dins de les 
pròpies comarques que la formen. Això 
dificulta la cohesió territorial i probable-
ment fomenta dinàmiques poblacionals 
negatives.

- Millora de la infraestructura industrial.

- Millora de la infraestructura de serveis 
d’Internet d’alta velocitat, ja que s’observa 
que les infraestructures de telecomunica-
cions mostren necessitades de modernit-
zació, especialment en els municipis més 
xicotets (sobretot en el Racó d’Ademús) i 
els disseminats.

2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB LES XARXES TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8.  
Estructura territorial i xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns, 
tant per a la promoció de l’emprenedoria soci-
al, projectes de formació i orientació, i inserció 
laboral d’aturats 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 xar-
xes territorials tècniques per a creació de 
plans d’ocupació. Impuls dels Pactes per 
l’Ocupació en l’àrea funcional mitjançant 
el reconeixement de la seua funció bàsica 
en el foment d’ocupació. Cal destacar la 
recent creació de l’Acord Territorial de la 
Mancomunitat de l’Interior Terra del Vi que 
entre els seus objectiu està l’enfortiment 
els recursos d’ocupació i de formació mu-
nicipals o comarcals plantejant iniciatives 
de forma conjunta que permeten millorar 
tant els nivells de qualificació com les ta-
xes d’ocupació de les persones desocupa-
des, oferint recursos per a la millora de 
l’ocupabilitat dels ciutadans.

- Millorar la coordinació de les polítiques 
de les diferents administracions públiques 
(Agricultura, Indústria, Urbanisme, Medi 
ambient, Turisme…) a fi que es reduïsquen 
els obstacles a projectes susceptibles de 
generar ocupació.

- Redacció de Plans de desenvolupament 
local i comarcal, després del coneixement 
de les dinàmiques territorials dels siste-
mes locals d’ocupació.

- Creació de xarxes territorials tècniques 
per a creació de plans d’ocupació. En les 
quals s’integren els agents de desenvolu-
pament local.

- Afavorir l’associacionisme a escala terri-
torial dels diferents actors.

Objectiu Estratègic 9.  
Xarxes territorials externes, col·laboracions

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 

en xarxes tant regionals i estatals com d’àm-
bit internacional, totes vinculades a l’ocupació, 
amb la fi conèixer experiències i projectes que 
permeten millorar l’eficàcia i eficiència de les 
polítiques laborals locals.

Línies Estratègiques:

- Creació de xarxes estatals i regionals. 
Hi ha una destacable absència d’aquest 
tipus de xarxes, ja que l’individualisme 
és la resposta més comuna als proble-
mes de la comarca. A nivell soci-institu-
cional, el grau d’implicació és notable per 
part d’ajuntaments. No obstant això, cada 
ajuntament funciona independentment i 
no a escala comarcal, excepte en el cas 
de les mancomunitats citades. Els ajun-
taments esperen que el govern valencià 
atenga i planifique el model productiu i 
social de l’interior, però la falta de col·la-
boració entre municipis els resta capaci-
tat de maniobra.

- Conjunt integrat d’iniciatives de col·labo-
ració, comunicació i cooperació. Existeix 
un marcat individualisme. És difícil acon-
seguir que els agents socials cooperen i 
treballen conjuntament. En els empresaris 
això es plasma en un escàs associacionis-
me i en la falta d’iniciatives comunes de 
canvi i millora.

Només en el Racó d’Ademús, on la despo-
blació és més que alarmant, s’han adonat 
de la necessitat d’unir esforç. La majoria 
d’associacions allí existents són de caràc-
ter comarcal i no local. 

Incapacitat d’actuar conjuntament enfront 
de problemes d’importància. Falta de co-
hesió a la comarca que pot ocasionar la 
pèrdua d’oportunitats per a resoldre pro-
blemes comuns.  Falta de polítiques co-
marcals i plans d’actuació centrats en el 
desenvolupament sostenible.

- Foment d’àrees empresarials, basades 
en la connectivitat.

- Impuls a la internacionalització de les 
empreses.

- Afavorir xarxes externes de coneixement: 
col·laboració amb la xarxa d’universitats 
públiques valencianes.

3/ 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics. Per tot això és 
considerat com a objectiu transversal en l’es-
tratègia territorial d’ocupació.

Línies Estratègiques:

La innovació és un factor clau dels processos 
de desenvolupament per això l’enquesta tam-
bé analitza els processos d’innovació tant em-
presarials com socials. Així, preguntats per la 
capacitat d’innovació de l’activitat amb major 
presència en el territori els entrevistats majo-
ritàriament interpreten que la pregunta es re-
fereix al sector del vi, però alguns interlocutors, 
especialment els de zones els municipis més 
industrialitzats plantegen exemples d’empre-
ses amb aqueix potencial d’innovació d’altres 
branques d’activitat.

Desafortunadament la innovació social i em-
presarial és una de les principals assignatures 
pendents d’aquesta àrea funcional. Els agents 
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socials són conscients d’aquesta característica, 
però de moment no semblen hab.er iniciatives 
plausibles en aquest sentit. De nou és en el 
Racó d’Ademús on tots els actors (sobretot els 
públics) són més conscients de la necessitat de 
mancomunar esforços i generar sinergies per 
a tractar d’innovar i fer un futur inviable per a 
aquest territori.

Existeixen, com en altres objectius estratègics, 
diferències territorials entre les tres comarques 
que conformen aquesta àrea funcional. Des-
taquen les comarques de Requena-Utiel i Aio-
ra-Cofrentes per la implantació de la majoria de 
les línies estratègiques relacionades amb aquest 
objectiu, tals com la línia de serveis d’orientació, 
noves tecnologies de la informació, l’acompanya-
ment a l’empreses (assessorament, innovació), i 
la línia de promoció, desenvolupament i activitat 
econòmica (diversificació, visió innovadora), el 
suport als ecosistemes territorials d’innovació 
i emprenedoria, la millora de la transferència 

de coneixement, entre els centres d’investiga-
ció i universitats, i les empreses. Finalment, la 
formació i qualificació destinada a la innovació. 
En el Racó d’Ademús, hi ha una gran absència 
d’aquestes línies estratègiques.

Hi ha una preocupant falta de coneixements en 
l’ús de les noves tecnologies de la informació 
i la comunicació, incloent les xarxes socials, i 
aquesta falta de coneixements afecta també als 
col·lectius més joves, tant en el seu ús com eina 
per a trobar treball com en el seu paper poten-
cial d’eina per a emprendre o treballar. 

La innovació és essencial per a salvar a uns 800 
empleats (més els indirectes) de la prevista pèr-
dua dels seus llocs de treball que es produirà 
amb el tancament de la central nuclear. Suposa 
la fi de la viabilitat econòmica de la comarca de 
la Valle de Ayora-Cofrentes i que afectarà les 
comarques limítrofes. Abans semblant situació 
caldria començar a plantejar altres alternatives

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN LA SUBÀREA FUNCIONAL DE 

VALÈNCIA-HORTA (CIUTAT DE VALÈNCIA 

I COMARQUES DE L’HORTA)

Josep V. Pitxer, Ernest Cano, Juan Ramón Gallego 
Universitat de València

La major de les quinze àrees funcionals defi-
nides en l’Estratègia Territorial de la Comunitat 
Valenciana és la de València, amb 90 municipis 
i quasi 1,8 milions d’habitants, això és, una mica 
més del 35% de la població total del País Va-
lencià. De cara a la definició de les estratègi-
es territorials d’ocupació, hem optat per dividir 
aquesta gran àrea funcional en dos espais: un, 
que comprén València i els municipis de les co-
marques de l’Horta Nord i l’Horta Sud (a més de 
Benifaió i Almussafes), l’altre, en el qual s’inclou 
el que seria la segona corona metropolitana. El 
primer d’aquests espais comprén 46 municipis 
(incloent els de major grandària poblacional) i 
més de 1,5 milions d’habitants (prop del 90% 
de la població de l’àrea funcional). Aquest espai, 
que presenta una elevada intensitat poblacional 
i econòmica, és el marc territorial de referència 
de l’estratègia territorial d’ocupació presenta-
da a continuació. Una àrea, d’altra banda, que 
recull tres dels primers pactes territorials per 
l’ocupació creats al País Valencià en els inicis 
del segle actual (Gallego i Pitxer, 2009): el Pacte 
per l’Ocupació a la Ciutat de València, el Pac-
te per a la Creació d’Ocupació PACTEM NORD 
(corresponent a la comarca de l’Horta Nord) i 

l’Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació de 
l’Horta Sud.

Es tracta d’un territori de caràcter metropoli-
tà articulat entorn de la ciutat de València i que 
adopta una estructura de caràcter radiocèntric. 
Si bé dita estructura ha guanyat en complexitat 
sobre la base de la dinàmica recent (Generalitat 
Valenciana, 2018a: 13), aquesta continua carac-
teritzada per l’existència de diversos eixos es-
tructuradors que conflueixen a la ciutat central 
(la major amb diferència del País Valencià), els 
quals presenten un nivell insuficient de conne-
xions entre si. Així doncs, el destacable a l’efecte 
de l’estratègia territorial d’ocupació, és l’existèn-
cia de diversos subespais estretament articulats 
en el si de la subàrea funcional València-Horta.

Per a la confecció de l’estratègia territorial s’ha 
partit d’una base documental variada. En pri-
mer lloc, han resultat fonamentals els diagnòs-
tics territorials realitzats en el marc del pro-
grama Avalem Territori de Labora. Són tres els 
diagnòstics realitzats pels respectius Acords 
Territorials d’Ús de l’àrea objecte d’atenció 
(Fundació CV del Pacte per l’Ocupació a la Ciu-
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tat de València - València Activa, 2017; Consorci 
Pactem Nord, 2017; IMEDES, 2017). En segon 
lloc, s’ha recorregut a l’anàlisi de l’àrea funci-
onal de València, també elaborada en el marc 
del Programa Avalem Territori (Pitxer, Gallego i 
Cano, 2018), el qual ofereix una visió de conjunt 
de l’àrea. A tot l’anterior s’ha afegit, en tercer 
lloc, el Pla estratègic d’ocupació, emprenedoria 
i formació de la ciutat de València (Noguera et 
al., 2017). Un document, aquest últim, que de-
fineix l’estratègia i línies de treball de la ciutat 
central del territori en el qual se centrarà l’ac-
tual estratègia territorial. Per aquest motiu l’ar-
ticulació entre tots dos documents haurà de ser 
elevada, per no dir plena.

En el que segueix, prèviament a la definició dels 
continguts de l’estratègia territorial d’ocupació 
(objectius i línies d’acció), presentarem els trets 
generals del marc territorial en els quals se 
sustenta la proposta estratègica.

1. EL MARC DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL 
DE LA SUBÀREA FUNCIONAL VALÈNCIA-
HORTA

Tres aspectes estretament interrelacionats 
alimenten aquesta caracterització general 
del marc de l’estratègia territorial. Primer, la 
complexitat espacial i polític-administrativa 
d’aquest espai metropolità. En segon lloc, la 
seua diversitat productiva. I, en tercer lloc, les 
particularitats de la seua situació laboral actu-
al. Els tres, conjuntament, doten de sentit i co-
herència l’estratègia territorial d’ús de la subà-
rea funcional.

1.a. Estructura espacial i polític-
administrativa.

Tal com s’ha indicat en la breu introducció prèvia, 
la subàrea funcional que ens ocupa està integra-
da per la ciutat de València al costat d’altres 45 
municipis. Aquests últims guarden uns vincles 
intensos de caràcter socioeconòmic amb la ciu-
tat central, constituint la seua primera corona 
metropolitana. Del total d’afiliacions a la Segure-

tat Social en el quart trimestre de 2016, València 
aglutina el 56%, distribuint-se l’altre 44% entre 
l’Horta Nord (18%) i l’Horta Sud (26%) .

Si bé els 46 municipis de l’àrea formen part 
d’un espai socioeconòmic i d’un mercat local 
de treball comuns, atesa l’articulació espacial 
d’aquest territori, així com a l’existència de tres 
acords territorials en el seu si, l’estructura or-
ganitzativa que millor s’adapta al disseny i exe-
cució de polítiques d’ocupació i desenvolupa-
ment econòmic en aquest espai metropolità és 
la següent: a) el lloc central estarà ocupat per 
l’àmbit d’actuació de cadascun dels tres acords 
territorials d’ocupació actualment en vigor, això 
és, la ciutat de València, l’àmbit d’actuació del 
Consorci Pactem Nord (els 23 municipis de la 
comarca de l’Horta Nord) i l’espai de l’acord de 
la comarca de l’Horta Sud, que coincideix amb 
el de la Mancomunitat de l’Horta Sud (20 muni-
cipis); b) això s’ha d’acompanyar d’un àmbit su-
perior en el qual es defineix una estratègia co-
ordinada a nivell metropolità per part d’aquests 
tres actors principals, la qual cosa requereix 
la conformació d’un espai de diàleg, coordina-
ció i definició dels objectius i línies generals de 
l’estratègia territorial del conjunt de la subàrea 
València-Horta; i c) l’estructura es completa 
amb un nivell inferior adaptable en funció de 
la naturalesa dels problemes a abordar, on tro-
bem municipis i agrupacions de municipis en 
la primera corona metropolitana, d’un costat, 
al costat dels barris o districtes a la ciutat de 
València, d’un altre.

La concreció d’aquesta estructura multinivell, 
així com dels mecanismes de coordinació ade-
quats, és un element que no pot ser obviat en 
la conformació de l’estratègia territorial d’ús de 
l’àrea metropolitana de València.

1.b. El context productiu de la subàrea 
funcional.

Ens trobem davant un espai metropolità carac-
teritzat per una elevada diversitat productiva, la 
qual cosa no està renyit amb una especialització 

clara en el sector serveis, molt intensa a la ciutat 
de València, i un marcat caràcter industrial, en 
aquest cas en la corona metropolitana definida 
per les comarques de l’Horta Nord i l’Horta Sud. 
L’anterior s’acompanya d’una presència menor 
però no menyspreable del sector construcció 
i de l’agricultura, tots dos amb major pes en la 
corona metropolitana que a la ciutat central. Pre-
nent com a referència el conjunt de la subàrea 
funcional València-Horta en el quart trimestre 
de 2016, el 1,9% de les afiliacions a la Seguretat 
Social corresponen a les activitats d’agricultura, 
ramaderia i pesca, el 12% a la indústria, el 4,7% 
a la construcció i el restant 81,4% corresponen 
a les branques del sector serveis (4,4%, 15,2%, 
5,8% i 74,4% respectivament al País Valencià).

La capitalitat de València, i el fet d’estar davant 
la principal àrea metropolitana del País Valen-
cià, expliquen l’elevada presència d’empreses 
del sector terciari i, per tant, una especialització 
relativa en una àmplia gamma de serveis, no 
únicament serveis sofisticats. Aquests resulten 
fonamentals des de diferents perspectives. Són 
bàsics per a la cobertura de les necessitats terri-
torials, tant les de la població com les de les em-
preses. Són font d’oportunitats laborals, una part 
de les quals són relativament exigents en quali-
ficacions. I, a més, brinden la possibilitat d’avan-
çar cap a un canvi de model productiu en el qual 
cada vegada tinga major presència la innovació, 
les activitats sofisticades i de valor afegit i també 
l’economia verda.

L’anterior s’acompanya d’un perfil més marca-
dament industrial del cinturó metropolità, això 
és, les comarques de l’Horta Nord i l’Horta Sud. 
En aquestes comarques es concentra el 80% de 
l’activitat industrial de la subàrea funcional en 
2016 (24,5% en la primera i 56,6% en la sego-
na). A diferència d’altres territoris valencians, el 
tret més destacat d’aquest espai és la diversitat 
d’activitats industrials amb una presència signi-
ficativa en aquest. Un sector en el qual conviuen 
activitats amb pesos relatius desiguals i dinàmi-
ques recents diverses.

Una anàlisi del teixit productiu existent i de la 
seua dinàmica recent obliga a subratllar alguns 
trets de particular importància per a l’estratè-
gia territorial d’ús de la subàrea València-Horta. 
D’un costat, la necessitat d’aprofitar els avan-
tatges d’aquest territori per a impulsar decidi-
dament aquelles activitats de major valor afegit 
i més exigents en qualificacions, un esforç que 
s’ha de realitzar en el marc més general definit 
pel Pla d’Acció per a la Transformació del Model 
Econòmic Valencià 2027 (Generalitat Valencia-
na, 2018b). L’abundància de petites i mitjanes 
empreses, al costat de l’insuficient desenvo-
lupament de connexions entre les empreses 
i la resta d’actors territorials que podrien su-
posar un suport i col·laboració fonamentals 
en aquest esforç (especialment el sistema de 
formació territorial i el sistema d’innovació de 
la subàrea), són alguns dels esculls a salvar. 
D’un altre costat, l’existència de potencialitats 
de desenvolupament en altres activitats insufi-
cientment aprofitades, no sempre d’elevat valor 
afegit, però font d’oportunitats d’ocupació i que 
en alguns casos permeten aprofundir en la co-
bertura de les necessitats socials. Finalment, la 
identificació d’alguns esculls per a avançar en 
la doble direcció proposada, com per exemple 
la reduïda grandària de la major part dels polí-
gons industrials de la subàrea, unit a la insufici-
ent dotació de serveis d’aquestes instal·lacions.

A la vista de totes aquestes consideracions, les 
línies d’acció relatives a l’aprofitament de les 
oportunitats d’ocupació existents i a estimu-
lar la reorientació del model productiu ocupa-
ran un lloc central en l’estratègia d’ocupació 
d’aquest territori.

1.c. El context laboral de la subàrea.

Entre 2013 i 2017 (comparant els segons tri-
mestres de cada any) ha tingut lloc un creixe-
ment net de 146.334 afiliacions a la Seguretat 
Social en la subàrea funcional de València-Hor-
ta, la qual cosa representa un 13% d’augment 
en aquests quatre anys, un ritme una mica 
menor que el 14,9% del conjunt autonòmic. Es 
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tracta d’una dinàmica positiva de l’ocupació ge-
neralitzada al llarg d’aquest territori, si bé a rit-
mes no coincidents. Resultat de l’anterior, l’atur 
registrat ha disminuït en 121.517 persones en 
aquest espai metropolità, tant a València com a 
les comarques de l’Horta.

Malgrat la dinàmica positiva descrita, a València i 
els municipis de la comarca de l’Horta els nivells 
que presenta l’atur en 2017 encara superen els 
valors existents abans de l’inici de la crisi (con-
cretament, aquest excés és de 60,7 milers en 
2017). Per tant, no s’ha revertit completament la 
situació prèvia a la crisi, de manera que en els 
tres subespais d’aquesta àrea metropolitana els 
nivells de desocupació en 2017 estan per da-
munt del doble dels valors presentats deu anys 
abans (en 2007). Aquesta situació generalitzada 
de desocupació, molt més acusada en alguns 
municipis i barris, ha de ser atesa de manera es-
pecial en l’estratègia territorial d’ocupació mit-
jançant la incorporació d’objectius i línies d’acció 
dirigides principalment a augmentar el volum 
d’oportunitats laborals, alguna cosa que s’acom-
panyarà de la millora de les capacitats d’inserció 
professional de la població desocupada.

D’altra banda, si bé existeix un cert contrast entre 
València i les comarques de l’Horta, prenent con-
juntament la subàrea funcional València-Horta les 
desigualtats de gènere existeixen i persisteixen: 
l’ocupació masculina ha crescut a un ritme 2,7 
punts percentuals major que el femení en els úl-
tims anys, a més de que la taxa de feminització de 
les afiliacions a la Seguretat Social se situa en el 
46,8% en 2017, bastant allunyada encara del 50%. 
Per part seua, la desocupació afecta de manera 
més pronunciada a les dones, al mateix temps 
que la reducció del mateix en els últims anys ha 
sigut menys intensa entre les dones que entre els 
homes. El resultat és que la feminització de l’atur 
ha crescut en els últims anys en aquest territori, 
situant-se en el 57,7% en 2017.

Al seu torn cal subratllar que el grup de majors 
de 45 anys és el que en menor mesura s’ha bene-
ficiat de la millora de la situació econòmica dels 

últims anys, al mateix temps que la situació dels 
joves també és delicada, atés que una gran part 
d’aquest col·lectiu queda al marge del mercat de 
treball. Amb tot, si establírem el llistat de grups 
específics de població que presenten problemes 
de desocupació més acusats i greus que la mitja-
na, caldria afegir els casos de persones amb molt 
baixos nivells de formació, els grups amb dificul-
tats d’inserció social (que s’acompanyen de reduï-
des capacitats d’inserció laboral) i els casos d’atur 
de llarga i molt llarga durada. Situacions sobre les 
quals criden l’atenció els diagnòstics territorials i 
a les quals cal atendre adequadament en l’estra-
tègia territorial d’ocupació.

A més dels problemes vinculats a la falta de su-
ficients oportunitats laborals i elevada incidència 
de la desocupació, un altre dels trets del mercat 
de treball són els nivells desproporcionadament 
alts que aconsegueix la precarietat laboral en la 
subàrea funcional de València-Horta. Una preca-
rietat que adopta formes variades: treball irregu-
lar, contractació temporal, ocupacions a temps 
parcial (assalariats o no assalariats), “falsos au-
tònoms”, beques i pràctiques en empreses que 
encobreixen situacions d’ocupació, etc. Referent 
a això, l’estratègia territorial d’ús de la subàrea 
València-Horta haurà de prestar una atenció es-
pecial a aquests problemes de qualitat en l’ocu-
pació, així com a la redefinició de les pràctiques 
empresarials de gestió laboral i al model produc-
tiu en el qual descansa aqueixa elevada incidència 
de la precarietat laboral.

2. OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER 
A L’OCUPACIÓ EN LA SUBÀREA FUNCIONAL 
VALÈNCIA-HORTA

Objectiu Estratègic 1. 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.

Objectiu orientat a reforçar les activitats produc-
tives actuals, així com a ampliar la base produc-
tiva amb noves activitats, preferentment aquelles 

d’elevat valor afegit i dirigides a mercats exigents. 
I tot això en un context de foment del canvi de mo-
del productiu i d’impuls a l’economia verda.

Línies estratègiques:

1.1. Impuls de l’agricultura i la indústria 
agroalimentària.

• Atendre els problemes de les activitats 
agràries.

• Potenciació de la indústria agroali-
mentària.

• Atenció al sector de comerç majorista 
en l’àmbit hortofructícola en la primera co-
rona metropolitana.

1.2. Impuls de les activitats industrials.

•  Reforçar la tendència positiva de les ac-
tivitats emergents o en expansió, coherents 
en molts casos amb un nou model produc-
tiu (fabricació de vehicles a motor i un altre 
material de transport; fabricació, reparació i 
instal·lació de maquinària i equip; fabricació 
de productes metàl·lics; fabricació de pro-
ductes de cautxú i plàstics; arts gràfiques i 
paper; indústria química).

•  Atenció a sectors amb certa presència 
en el territori que no presenten una dinà-
mica positiva en l’època recent (sector de 
la fusta i fabricació de mobles; recollida, 
tractament i eliminació de residus).

1.3. Impuls dels serveis a les persones.

•  Identificació de les necessitats perso-
nals, familiars i col·lectives insuficient-
ment satisfetes per part dels serveis pú-
blics o per iniciatives privades fóra dels 
circuits de l’economia submergida (atenció 
a persones de poca edat, atenció a perso-
nes dependents de major edat, etc.).

• Actuacions dirigides a aflorar l’econo-
mia submergida en activitats d’atenció a 
aquestes necessitats insatisfetes en la 
subàrea funcional València-Horta.

• Actuacions dirigides a aprofitar la capaci-
tat de desenvolupament en activitats d’aten-
ció a aquestes necessitats insatisfetes a Va-
lència i la seua primera corona metropolitana.

1.4. Impuls de les activitats turístiques, d’oci i 
d’hostaleria.

•  Promoció d’activitats dirigides a aten-
dre una variada gamma de demandes tu-
rístiques, des de les culturals i d’oci fins a 
les de negoci.

• Foment d’activitats d’hostaleria, esti-
guen o no connectades amb aquestes ini-
ciatives turístiques.

• Generació de nous formats d’oci, no ne-
cessàriament vinculats al turisme.

1.5. Impuls als serveis a empreses.

•  Actuacions dirigides al reforç d’aquest 
tipus d’activitats, especialment les del ter-
ciari avançat.

•  Foment de les activitats de logística i 
distribució.

1.6. Impuls al comerç minorista.

• Actuacions de suport i reforç al comerç 
minorista, dirigides a superar els reptes 
que té plantejats.

• Impuls del teixit associatiu local en 
l’àmbit del comerç minorista.

• Desenvolupament de canals propis de 
venda on-line.

• Iniciatives de comerç responsable.
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1.7. Impuls a l’economia verda i a activitats 
productives de valor afegit i amb perspectives 
de futur.

• Potenciació de l’agricultura ecològica i 
de la seua vinculació amb les possibilitats 
d’expansió del comerç de proximitat.

• Foment de l’economia verda / economia 
circular.

• Impuls a les energies renovables.

• Foment de les indústries culturals i cre-
atives.

• Foment de la indústria relacionada amb 
les Falles (economia taronja).

• Impuls a altres activitats amb perspec-
tives de futur i/o que responen al perfil 
de necessitats insatisfetes en el territori 
(“nous jaciments d’ocupació”).

1.8. Gestió del talent per al canvi del model 
productiu.

• Foment de la valoració i retenció del ta-
lent en el territori.

• Foment de la valoració i retenció del ta-
lent en les empreses i organitzacions del 
territori.

1.9. Coordinació amb el Pla d’Acció per a la 
Transformació del Model Econòmic Valencià.

• Establiment de mecanismes per a 
aconseguir la coordinació entre els contin-
guts d’aquest objectiu de l’estratègia terri-
torial i els recollits en el Pla d’Acció per a la 
Transformació del Model Econòmic Valen-
cià 2027.

Objectiu Estratègic 2. Ocupabilitat, igualtat 
d’oportunitats i inserció laboral.

Objectiu orientat a millorar les capacitats i 
oportunitats de la població. D’un costat, de 
la població no ocupada de cara a facilitar 
el seu accés a una ocupació, tant ocupaci-
ons per compte d’altri com el desenvolu-
pament d’iniciatives d’autoocupació. D’un 
altre, de la població ocupada, amb vista al 
manteniment i millora de l’ocupació.

Línies estratègiques:

2.1. Foment de l’emprenedoria i de l’economia 
social.

• Accions d’informació, educació i sensi-
bilització sobre l’autoocupació i les inicia-
tives d’economia social.

• Creació d’instal·lacions i dotació de re-
cursos dirigits al suport a les noves inici-
atives empresarials, amb especial èmfasi 
en les iniciatives innovadores (vivers d’em-
preses, etc.). Un suport dirigit tant a la de-
finició i posada en marxa del nou negoci 
com a servir de sustentació en la primera 
etapa de vida.

• Millora del nivell de formació dels nous 
emprenedors, tant si es tracta d’iniciati-
ves d’autoocupació com si són empreses 
d’economia social.

• Impuls de línies de finançament adap-
tades al perfil de la persona emprenedora.

2.2. Foment de la igualtat d’oportunitats i de 
promoció professional.

• Accions de foment de la igualtat d’opor-
tunitats, especialment entre dones i ho-
mes, en l’accés a una ocupació (tant ocu-
pacions per compte d’altri com iniciatives 
d’autoocupació). Accions coordinades amb 
l’objectiu estratègic 6.

2.3. Accions dirigides a la inserció laboral de les 
persones desocupades.

• Accions d’orientació laboral, i de defi-
nició d’itineraris d’inserció, a les persones 
desocupades.

• Accions de formació per a l’ocupació 
destinades a ajustar el perfil de les perso-
nes desocupades a les oportunitats d’ocu-
pació actuals i futures de l’àrea metropoli-
tana de València.

• Accions específiques dirigides als grups 
més vulnerables, de manera coordinada 
amb l’objectiu 3.

2.4. Accions dirigides a la millora de les capa-
citats i qualificacions de la població ocupada 
(aprenentatge permanent), de manera coordi-
nada amb l’objectiu 4.

• Accions d’orientació laboral i de defini-
ció d’itineraris de requalificació a les per-
sones ocupades.

• Accions de formació per a l’ocupació di-
rigides a la requalificació de les persones 
ocupades.

2.5. Millora de la dotació de serveis d’orientació i 
formació en la subàrea funcional València-Hor-
ta, de manera coordinada amb l’objectiu 4.

• Sol·licitud a l’administració autonòmica 
d’un reforç en la dotació territorial de re-
cursos destinats a l’orientació i formació 
per a l’ocupació, tant la dirigida a persones 
desocupades com a persones ocupades, 
amb vista a oferir un servei de qualitat i 
permanent al llarg de tot l’any.

Objectiu Estratègic 3. Atenció a les persones, 
inclusió social de població amb dificultats 
d’inserció laboral.

Es tracta d’un bloc complementari a l’ob-
jectiu estratègic 2. La finalitat en aquest 
cas és reforçar les capacitats individuals 
de cara a aconseguir l’accés a l’ocupació 

per part d’aquells grups que presenten un 
grau major de dificultats en aquest camp, 
així com especialment sensibilitzar a la 
ciutadania, les administracions i el teixit 
empresarial sobre aquest tipus de desi-
gualtats.

Línies estratègiques:

3.1. Accions de promoció de l’ocupació juvenil.

• En el marc del programa Avalem Joves 
i Avalem  Joves Plus, accions d’orienta-
ció, formació si és el cas, inserció laboral 
i accés a l’ús de les persones més joves 
d’aquest territori.

• Recurs als programes d’ocupació-for-
mació existents.

3.2. Accions dirigides a les persones majors de 
45 anys.

• En el marc del programa Avalem Ex-
periència, accions d’orientació, formació, 
suport en la cerca d’ocupació, foment de 
la contractació, foment de l’autoocupació 
i l’emprenedoria (amb especial èmfasi en 
les figures de l’economia social).

• Accions d’alfabetització digital.

3.3. Accions dirigides a les persones en situació 
o risc d’exclusió social, aturades de llarga dura-
da i altres col·lectius vulnerables.

• Identificació dels grups més vulnera-
bles del territori, incorporant la perspec-
tiva de la diversitat en les accions disse-
nyades de lluita contra les discriminacions 
i de disseny de programes de reinserció 
d’aquests grups.

• Desenvolupament de programes su-
pramunicipals específicament orientats a 
grups específics de persones vulnerables.
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• Actuacions coordinades amb els depar-
taments i tècnics de serveis socials exis-
tents en les diverses entitats locals del ter-
ritori, així com amb les associacions i en-
titats del tercer sector que treballen amb 
aquests col·lectius.

• En el marc del programa Avalem Ex-
periència, accions d’orientació, formació, 
suport en la cerca d’ocupació, foment de 
la contractació, foment de l’autoocupació 
i l’emprenedoria (amb especial èmfasi en 
les figures de l’economia social) en atenció 
a les persones en situació de desocupació 
de llarga durada.

• Accions de difusió, dirigides a empre-
ses i entitats del territori, sobre les ajudes 
existents per a la contractació dels grups 
més vulnerables.

• Afavorir la participació dels Pactes i 
Acords Territorials d’Ocupació en les di-
ferents línies de treball de la Conselleria 
competent en aquests assumptes, a tra-
vés del seu concurs en les diferents línies 
d’ajudes d’aquesta Conselleria.

3.4. Accions de conscienciació i sensibilitza-
ció, dirigides a la ciutadania i a les empreses 
del territori, sobre les particularitats dels grups 
amb majors dificultats d’accés a l’ocupació.

• Accions i campanyes de conscienciació 
i sensibilització sobre la importància de la 
inclusió social i laboral d’aquests col·lec-
tius més desfavorits. Unes accions i cam-
panyes dirigides tant a la societat com a 
les empreses del territori.

3.5. Accions dirigides a dotar de major autono-
mia i capacitat d’actuació a les administracions 
locals en matèria d’inclusió social i laboral.

• Reforçar els programes de serveis soci-
als en el territori.

• Cerca de marcs supramunicipals per 
a la col·laboració i el treball en xarxa en 
l’àmbit de la inclusió social i laboral.

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

Objectiu dirigit a millorar els nivells i la varie-
tat de les qualificacions laborals existents en 
el territori, a avançar en l’ajust entre aques-
tes qualificacions i les necessitats de la po-
blació i les empreses del territori, així com a 
conformar una oferta territorial de formació 
adequada en quantitat i varietat, una oferta de 
formació amb la qual atendre de manera sa-
tisfactòria les necessitats de formació actuals 
i del futur més immediat.

Línies estratègiques:

4.1. Conformació d’una plataforma o estructura 
territorial encarregada de l’anàlisi de les neces-
sitats de formació del territori.

• Detecció i seguiment de les necessitats 
de formació actuals i futures (tant les so-
cials com les empresarials) per part d’un 
observatori socioeconòmic o similar en 
cadascun dels tres acords territorials per 
l’ocupació (vegeu la línia estratègica 8.1).

• Iniciar un procés de coordinació per a 
conjuminar els tres diagnòstics de neces-
sitats de formació en un conjunt a nivell de 
la subàrea funcional València-Horta.

4.2. Avanç en la coordinació dels tres acords 
territorials per l’ocupació amb els actors pro-
tagonistes de l’oferta de formació del territori.

• Promoure una creixent coordinació 
entre els diferents actors encarregats de 
l’oferta de formació en cadascun dels tres 
acords d’ús de la subàrea funcional Va-
lència-Horta, ja siga a través de la creació 

d’estructures formals o a través d’un altre 
tipus de mecanismes.

• Col·laboració de LABORA en aquesta 
tasca de coordinació.

4.3. Adequació de l’oferta formativa a les neces-
sitats socials del territori.

• Creació de mecanismes i instruments di-
rigits a avançar en el grau d’ajust de l’oferta 
formativa del territori (tant la reglada com 
la formació per a l’ocupació) a les necessi-
tats socials del territori (població desocu-
pada, col·lectius amb dificultats d’accés a 
l’ocupació, analfabetisme digital, etc.).

• Sol·licitud a l’administració autonòmica 
d’un reforç als instituts de formació pro-
fessional de la subàrea funcional, al ma-
teix temps que cerca de les accions per a 
dotar-los d’una major obertura a la realitat 
social del territori.

4.4. Adequació de l’oferta formativa a les neces-
sitats empresarials del territori.

• Creació de mecanismes i instruments 
dirigits a avançar en el grau d’ajust de 
l’oferta formativa del territori (tant la re-
glada com la formació per a l’ocupació) a 
les necessitats empresarials del territori.

• Sol·licitud a l’administració autonòmica 
d’un reforç als instituts de formació pro-
fessional de la subàrea funcional, al mateix 
temps que definició de les accions adequa-
des per a dotar-los d’una major obertura a 
les empreses del territori.

Objectiu Estratègic 5. Qualitat de l’ocupació i 
millora de les pràctiques de gestió de la mà 
d’obra.

Des del territori no es pot redefinir el marc legal 
del mercat laboral, però sí que incidir en altres 
factors que també incideixen sobre la qualitat 

de l’ocupació. Així doncs, davant l’elevada pre-
carietat laboral i els factors explicatius de la 
mateixa en la subàrea funcional València-Hor-
ta, l’objectiu que ací es planteja haurà de con-
cretar-se en diverses línies de treball que in-
cloguen tant l’esforç de sensibilització, com 
l’avanç cap a una estratègia consensuada entre 
els actors socials del territori per a atacar la 
precarietat laboral del sector privat i l’existent 
en l’àmbit del sector públic local.

Línies estratègiques:

5.1. Campanya de sensibilització sobre els 
avantatges socials i productius de l’ocupació de 
qualitat en la subàrea funcional València-Horta.

• Continuació i aprofundiment de la ini-
ciativa conjunta entre Pactem Nord i el 
Pacte de València en favor de la qualitat de 
l’ocupació en la subàrea funcional de Va-
lència-Horta.

• Campanya de sensibilització sobre els 
avantatges de l’ocupació de qualitat, dis-
senyada i impulsada per cadascun dels 
tres acords territorials per l’ús de la subà-
rea en col·laboració amb els actors socials 
del territori. Aquesta sensibilització anirà 
orientada en la triple direcció de les em-
preses privades, les entitats públiques i la 
societat.

• Campanya de sensibilització sobre els 
problemes inherents a l’economia sub-
mergida, en les mateixes condicions que la 
campanya anterior.

• Col·laboració de LABORA en les campa-
nyes i accions de sensibilització.

• Difusió de les activitats de la campanya 
de sensibilització, així com d’informació 
sobre la incidència de la precarietat labo-
ral i els seus efectes.
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5.2. Identificació dels principals focus de preca-
rietat laboral existents en el territori de la subà-
rea funcional.

• Activitat d’identificació dels principals 
focus de precarietat laboral existents en 
el territori per part de cadascun dels tres 
observatoris socioeconòmics locals de la 
subàrea funcional (vegeu la línia estratègi-
ca 8.1).

5.3. Disseny de mesures dirigides a la reducció 
de la precarietat laboral en les entitats públi-
ques locals, els seus organismes i les empre-
ses subcontractistes que treballen per a aques-
tes entitats.

• En el marc d’un procés més general de 
concertació social a escala territorial (en-
tre els actors socials més representatius 
i les entitats públiques del territori), se-
lecció d’un paquet de mesures dirigides a 
reduir la precarietat laboral en les entitats 
públiques locals, els seus organismes i les 
empreses subcontractistes que treballen 
per a aquestes entitats. Actuació coordi-
nada amb el treball de les organitzacions 
sindicals en la Taula Sectorial de Funció 
Pública autonòmica.

5.4. Disseny de mesures dirigides a la reducció de 
la precarietat laboral en les empreses privades.

• En el marc d’un procés més general de 
concertació social a escala territorial (en-
tre els actors socials més representatius), 
selecció d’un paquet de mesures dirigides 
a reduir la precarietat laboral en aquelles 
branques d’activitat del sector privat prè-
viament identificades en els treballs realit-
zats seguint la línia d’actuació 5.2 d’aquest 
mateix objectiu estratègic.

5.5. Creació d’un banc de bones pràctiques en 
matèria de millora de la qualitat de l’ocupació a 
escala de la subàrea funcional.

• Identificació de bones pràctiques.

• Creació d’un banc de bones pràctiques 
en matèria de millora de la qualitat de 
l’ocupació a escala de la subàrea funcional 
València-Horta.

• Difusió dels continguts del banc de bo-
nes pràctiques (dins i fora de la subàrea 
funcional).

5.6. Impuls de la Responsabilitat Social.

• Impuls de la responsabilitat social en el 
sector privat, en l’àmbit públic i en altres 
organitzacions del territori.

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

Objectiu centrat en la reducció de les desigual-
tats entre dones i homes en el mercat laboral 
de la subàrea funcional València-Horta. Ara bé, 
això és alguna cosa que haurà d’impregnar el 
conjunt de l’estratègia (d’ací el seu caràcter 
transversal), al costat de les accions concretes 
recollides en aquest bloc.

Línies estratègiques:

6.1. Seguiment de l’evolució de les principals 
desigualtats de gènere de caràcter laboral en la 
subàrea funcional de València-Horta.

• Seguiment de l’evolució de les princi-
pals desigualtats de gènere de caràcter 
laboral per part de cadascun dels tres ob-
servatoris socioeconòmics (o estructures 
similars: vegeu la línia estratègica 8.1) de 
la subàrea funcional València-Horta.

6.2. Campanya de sensibilització sobre les desi-
gualtats de gènere de caràcter laboral existents 
en aquest territori.

• Campanya dissenyada i desenvolupa-
da de manera coordinada per part dels 
acords territorials per l’ocupació, els ac-
tors socials i entitats públiques integrades 
en els mateixos i les i els agents d’igual-
tat d’aquest territori. Els destinataris de 
la campanya seran el teixit empresarial (a 
través de la mediació de les associacions 
empresarials del territori), així com les 
entitats públiques, el teixit associatiu i la 
població en general. La racionalització dels 
horaris laborals i la conciliació familiar (di-
rigida tant a homes com a dones), entre al-
tres qüestions, alimentaran la campanya.

6.3. Accions de foment i suport a l’extensió dels 
plans d’igualtat entre les empreses de la subà-
rea funcional de València-Horta.

• Mesures d’informació, sensibilització 
i suport perquè les empreses que no te-
nen obligació de dissenyar plans d’igualtat 
avancen cap a l’adopció d’aquests.

6.4. Actuacions dirigides a la reducció de desi-
gualtats laborals de gènere en aquelles bran-
ques d’activitat o segments d’empreses prèvia-
ment seleccionades.

• Disseny i execució d’actuacions en un 
nombre reduït de parcel·les de la realitat 
laboral prèviament seleccionades per part 
dels actors del territori implicats en la 
consecució d’aquest objectiu.

• Aquestes actuacions, entre altres, ali-
mentaran el banc de bones pràctiques re-
collit en la línia 6.8 d’aquesta estratègia.

6.5. Reforçar la perspectiva de gènere en les 
actuacions en matèria d’ocupació que es des-
pleguen en aquest territori.

• Incorporar de manera sistemàtica la 
perspectiva de gènere en el conjunt de 
programes d’ocupació desplegats en el 
territori.

• Propiciar continguts en les diferents 
línies d’actuació d’aquesta estratègia que 
permeten avançar en la reducció de les di-
ferències de gènere

6.6. Reforçar la presència de dones en els òr-
gans de responsabilitat i decisió d’entitats pú-
bliques, associacions i empreses.

• Mesures d’informació, sensibilització i 
suport dirigides a les entitats públiques, 
associacions i empreses privades amb vis-
ta a reforçar la presència de dones en els 
òrgans de responsabilitat, govern i decisió 
d’aquestes entitats i organitzacions.

6.7. Fomentar la presència dels pactes i acords 
per l’ús de la subàrea funcional en les platafor-
mes de gènere existents.

• Foment de la presència dels pactes i 
acords per l’ocupació en les plataformes 
de gènere del territori.

6.8. Creació d’un banc de bones pràctiques en 
matèria de reducció de les desigualtats de gè-
nere (laborals i no laborals) a escala de la subà-
rea funcional.

• Identificació de bones pràctiques

• Creació d’un banc de bones pràctiques 
en matèria de reducció de les desigualtats 
de gènere (laborals i no laborals) a escala 
de la subàrea funcional València-Horta.

• Difusió dels continguts del banc de bo-
nes pràctiques (dins i fora de la subàrea 
funcional)

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

Objectiu dirigit a salvar les deficiències en 
aquestes tres facetes de l’entorn territorial de 
la subàrea funcional València-Horta.
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Línies estratègiques:

7.1. Millora de les comunicacions i l’oferta de 
transport col·lectiu internes a la subàrea funci-
onal València-Horta.

• Actuacions dirigides a la millora de la 
xarxa de transport públic metropolità, a la 
potenciació de mitjans de transport alter-
natius al vehicle privat, a facilitar la inter-
modalitat en els trajectes metropolitans i a 
avançar cap a modalitats de transport més 
sostenibles.

• Actuacions dirigides a potenciar la co-
municació intracomarcal.

• Definir una veu a escala metropolitana 
que permeta la interlocució amb instànci-
es autonòmiques en aquestes qüestions.

7.2. Millora de l’accessibilitat externa de la 
subàrea funcional València-Horta.

• Definir una veu a escala metropolitana 
que reivindique les accions oportunes ori-
entades a la desaparició de les deficiènci-
es existents en la connectivitat externa de 
l’àrea Metropolitana de València.

7.3. Actuacions en matèria de sòl industrial.

• Actuacions de millora en la dotació de 
serveis existents en els polígons de la 
subàrea funcional València-Horta.

• Coordinació i perspectiva metropolitana 
en la dotació de sòl industrial del territori.

• Participació de les associacions em-
presarials a escala metropolitana, així 
com de la federació FEPEVAL (Federació 
de Polígons Empresarials de la Comuni-
tat Valenciana), en la identificació de les 
necessitats i el disseny de les actuacions. 
Participació de les organitzacions sindi-
cals a aquest mateix nivell.

7.4. Millora de l’oferta d’equipaments i serveis 
públics

• Seguiment del nivell de dotació dels 
equipaments i serveis públics bàsics als 
quals té accés la població de les subàrees 
d’aquest territori, siguen barris, municipis 
o agrupacions de municipis (educatius i 
formatius, culturals, sanitaris, esportius, 
socials, d’intermediació i orientació labo-
ral, transport, etc.).

• Accions dirigides a salvar les deficièn-
cies existents, de manera coordinada amb 
els diferents nivells de les administracions 
públiques.

Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i 
xarxes.

Mitjançant aquest objectiu es pretén avançar en 
una triple direcció. En primer lloc, en el reforç 
de les xarxes d’actors públics i en la conforma-
ció d’una estructura que permeta el desenvo-
lupament d’unes polítiques supramunicipals 
i una actuació pública multinivell d’acord amb 
les necessitats de València i la seua primera co-
rona metropolitana. En segon lloc, en el foment 
de l’associacionisme i la creació dels canals de 
participació adequats de cara a avançar en el 
caràcter participatiu de les polítiques. En ter-
cer i últim lloc, en la intensificació de les xar-
xes externes al territori en les quals participen 
els actors protagonistes de les polítiques locals 
d’ocupació i desenvolupament.

Línies estratègiques:

8.1. Potenciar els tres acords per l’ús de la 
subàrea funcional com a unitat bàsica de de-
finició de l’estratègia territorial d’ocupació i de 
les polítiques d’ocupació en aquest territori.

• Reforç dels tres acords territorials per 
l’ocupació existents en la subàrea funcio-
nal València-Horta de cara a avançar en la 
solidesa de polítiques socioeconòmiques 

territorials. Independentment de la for-
ma jurídica de cadascun dels tres acords, 
convé subratllar que el seu àmbit espacial 
d’actuació s’ajustada a les demarcacions 
territorials (a les quals han de cenyir-se 
les mancomunitats de municipis que so-
liciten ser qualificades d’àmbit comarcal) 
recollides en la Llei 21/2018, de 16 d’oc-
tubre, de la Generalitat, de mancomunitats 
de la Comunitat Valenciana.

• Conformació d’un observatori socio-
econòmic d’entitat en cadascun dels tres 
acords per l’ús de la subàrea funcional. 
Això suposa potenciar la creació d’una uni-
tat de recopilació i interpretació d’informa-
ció per part de l’acord de l’Horta Sud, així 
com si resulta necessari potenciar l’obser-
vatori de l’Horta Nord.

• Amb el lideratge dels tres acords per 
l’ús de la subàrea funcional, aprofundiment 
en la coordinació dels serveis de promoció 
econòmica, formació i intermediació labo-
ral existents en cadascun dels tres àmbits 
espacials del territori.

8.2. Conformació d’una estructura de coopera-
ció entre els tres acords per l’ocupació a escala 
metropolitana.

• En coherència amb els passos donats 
en els últims temps, actuacions dirigides 
a impulsar la constitució d’un espai de 
col·laboració (formal i informal) dels tres 
acords de l’àrea funcional València-Horta.

8.3. Potenciació d’actuacions a escala subco-
marcal que alimenten i concreten l’estratègia 
d’actuació definida en els acords per l’ocupació.

• Avanç en la concreció dels projectes de 
l’estratègia territorial a una escala espa-
cial d’actuació inferior a la dels respectius 
acords per l’ocupació: supramunicipal en la 
primera corona metropolitana i de barri a la 
ciutat de València. Un àmbit d’actuació que 

en la primera corona metropolitana ha de 
comptar amb la coordinació amb (i la impli-
cació de) els ajuntaments i el seu personal 
tècnic (ADL, AFIC, agents d’igualtat, … ).

8.4. Impulsar la col·laboració i cooperació dels 
actors socials participants dels pactes per 
l’ocupació.

• Intensificar la participació dels actors 
socials membres dels tres acords per l’ocu-
pació (organitzacions sindicals i empresari-
als) en l’estratègia territorial per l’ús de la 
subàrea funcional València-*Horta.

• Fomentar el reforç de les estructures 
territorials (comarcals) dels actors soci-
als (organitzacions sindicals i empresa-
rials) membres dels tres acords per l’ús 
d’aquest territori.

8.5. Foment de l’associacionisme i de les xarxes 
de cooperació amb altres actors territorials in-
teressats i/o implicats en els programes i pro-
jectes de les polítiques d’ocupació.

• Impulsar el diàleg i la col·laboració 
dels tres acords per l’ús de l’àrea amb les 
principals entitats i organitzacions impli-
cades en el desenvolupament de progra-
mes d’ocupació en el territori metropo-
lità, amb especial èmfasi en les oficines 
d’ocupació de LABORA i en els centres 
LABORA Formació.

• Actuacions dirigides a propiciar la con-
formació d’estructures de reflexió i actua-
ció a escala comarcal per part de les vari-
ades associacions locals d’aquest territori.

• Impulsar la col·laboració dels acords 
territorials per l’ocupació amb les univer-
sitats i els centres de formació del territori

• Impulsar la col·laboració dels acords 
territorials per l’ocupació amb aquelles 
entitats, organismes o associacions del 
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territori directament interessades en els 
programes concrets a desenvolupar (as-
sociacions de dones, associacions d’eco-
nomia social, etc.).

8.6. Fomentar la participació dels actors territo-
rials en xarxes externes al territori.

• Fomentar la participació dels tres 
acords per l’ús de la subàrea funcional 
València-Horta en xarxes externes de ca-
ràcter autonòmic. De particular interés 
a aquest nivell resulta la xarxa establida 
amb la resta d’acords per l’ocupació del 
País Valencià, així com els contactes amb 
aquells acords per l’ocupació veïns (el 
Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera 
i el Camp de Morvedre).

• Impulsar la participació dels tres acords 
per l’ús de la subàrea funcional Valèn-
cia-Horta, així com dels grans ajuntaments 
d’aquest territori, en xarxes externes de 
caràcter supra-autonòmic.

• Suport a la participació d’altres actors 
territorials (vinculats als acords per l’ocu-
pació o als seus programes) en xarxes ex-
ternes a l’espai metropolità.

Objectiu Estratègic 9. Transversalitat de la 
innovació.

Aquest objectiu persegueix avançar en una do-
ble direcció. D’una part, en la conformació d’un 
entorn territorial propici per al desenvolupa-
ment d’innovacions de processos i productes 
per part de les empreses, prestant una atenció 
particular a les necessitats que a aquest ni-
vell presenten les petites i mitjanes empreses. 
D’una altra, en el reforç de la innovació instituci-
onal de cara a generar noves formes de govern.

Línies estratègiques:

9.1. Actuacions dirigides a fomentar la introduc-
ció d’innovacions per part de petites empreses.

• Dissenyar actuacions dirigides al fo-
ment de la sensibilitat de les petites em-
preses cap a la innovació, al desenvolu-
pament de capacitats empresarials per 
a progressar en aquest camp, així com a 
l’aprofitament dels recursos que brinda el 
territori en matèria d’innovació.

9.2. Actuacions dirigides a reforçar el sistema 
local d’innovació i formació de València i la seua 
primera corona metropolitana.

• Creació d’un Fòrum territorial pel canvi 
del model productiu i social i per l’impuls de 
la innovació en la subàrea València-Horta. Un 
fòrum en el qual tinguen cabuda els actors 
territorials més destacats en aquesta esfe-
ra (els tres acords territorials per l’ocupació, 
empreses de certa grandària, associacions 
empresarials, organitzacions sindicals, or-
ganitzacions d’economia social, universitats, 
instituts tecnològics i altres centres d’inves-
tigació, centres de formació professional, 
altres associacions vinculades a necessitats 
socials). Aquest fòrum serà peça clau en la 
concreció dels projectes inherents a aquesta 
línia d’actuació estratègica.

• En el marc del citat fòrum, identificació 
de les deficiències del sistema d’innovació 
i del sistema de formació de la subàrea 
funcional, acompanyades de les actuaci-
ons dirigides a salvar aquestes manques.

9.3. Actuacions de reforç de l’articulació entre 
el teixit productiu, el sistema local d’innovació i 
el sistema de formació de la subàrea funcional 
València-Horta.

• Disseny d’actuacions, en el marc del 
Fòrum territorial pel canvi del model 
productiu i social i per l’impuls de la 
innovació en la subàrea València-Hor-
ta, dirigides a incrementar l’articulació 
entre el teixit productiu, el sistema lo-
cal d’innovació i el sistema de formació 
d’aquesta subàrea funcional.

9.4. Foment de la innovació social.

• Impuls al canvi en la forma de desenvo-
lupar les activitats per part dels actors del 
territori (desenvolupament sostenible, polí-
tiques participatives, desenvolupament de 
la responsabilitat social corporativa, impuls 
de les iniciatives d’economia social, etc.).

• Estímul des del Fòrum territorial pel 
canvi del model productiu i social i per 
l’impuls de la innovació en la subàrea Va-
lència-Horta al canvi en la forma de desen-
volupar les activitats per part dels actors 
del territori.

9.5. Impuls a la participació en xarxes suprater-
ritorials per part de les associacions i entitats 
de la subàrea funcional València-Horta

• Propiciar (o donar suport) la creació de 
xarxes de caràcter supraterritorial (això 
és, externes a la subàrea funcional Valèn-
cia-Horta) vinculades al desenvolupament 
socioeconòmic.

• Impuls a la integració dels actors del 
territori en plataformes i xarxes de caràc-

ter supraterritorial (en sintonia amb la línia 
d’actuació estratègica 8.6 d’aquesta estra-
tègia territorial), tant les existents com les 
de nova constitució.

9.6. Creació d’un banc de bones pràctiques en 
matèria de millora de la innovació (en els seus 
diferents tipus) a escala de la subàrea funcional.

• Identificació de bones pràctiques

• Creació d’un banc de bones pràctiques 
en matèria de millora de la innovació a es-
cala de la subàrea funcional València-Horta.

• Difusió dels continguts del banc de bo-
nes pràctiques (dins i fora de la subàrea 
funcional)

9.7. Coordinació amb el Pla d’Acció per a la 
Transformació del Model Econòmic Valencià.

• Establiment de mecanismes per a 
aconseguir la coordinació entre els con-
tinguts d’aquest objectiu de l’estratègia 
territorial i els recollits en el Pla d’Acció 
per a la Transformació del Model Econò-
mic Valencià 2027.
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN LA SUBÀREA FUNCIONAL 

DE VALÈNCIA 2 CAMP DE TURIA, HOYA 

DE BUÑOL-CHIVA, LA SERRANÍA

Sandra Mayordomo, Jorge Hermosilla i Emilio Iranzo 
Universitat de València

El territori d’estudi comprén el subsector inte-
rior de l’Àrea Funcional de València, situat en 
l’àmbit d’influència de l’Àrea Metropolitana Va-
lenciana. Està constituït pels 43 municipis de 
les comarques del Camp de Túria, la Hoya de 
Buñol-Chiva (a excepció de Siete Aguas) i la Re-
gió Muntanyenca (excepte Sot de Chera i Bena-
géber), juntament amb les localitats de Cortes 
de Pallás i Millares. La seua superfície aproxi-
mada és de 3.165,36 km2 i compta amb una po-
blació de 216.207 habitants l’any 2017.

Aquesta àrea ha desenvolupat rellevants trans-
formacions socioeconòmiques en les últimes 
dècades, derivades dels processos d’expansió 
i descongestió de la ciutat de València. La pri-
mera descentralització metropolitana s’estén 
sobre la comarca de L’Horta, però des de fa 
dues dècades, aquesta dispersió territorial s’ha 
desenvolupat cap a l’interior. La regió urbana de 
València s’ha difós més enllà de les regions li-
mítrofes i ha integrat a les comarques del Camp 
de Túria i a la Hoya de Buñol-Chiva en la seua 

segona corona metropolitana. la Regió Munta-
nyenca, més allunyada de la influència de la ca-
pital provincial, manté la seua estructura d’es-
pai rural i presenta un menor dinamisme socio-
econòmic. En aquest sentit, les comarques que 
conformen aquest territori de l’Àrea Funcional 
de València presenten significatives diferències 
en relació a les seues característiques demo-
gràfiques, econòmiques i fins i tot naturals, per 
la qual cosa existeix una destacada diversitat 
territorial.

L’espai considerat està articulat per tres grans 
eixos viaris, com són l’A-3, la CV-35 i la CV-50, a 
més de la línia ferroviària C-3, que determinen 
els sectors més dinàmics. La difusió i descon-
centració demogràfica i econòmica de la capi-
tal valenciana i el seu entorn, complementades 
amb el desenvolupament endogen dels propis 
recursos, han definit el model de desenvolu-
pament econòmic. En les últimes dècades s’ha 
produït un autèntic procés d’urbanització, en el 
qual els municipis més pròxims a la ciutat de 
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València han ampliat la seua grandària i s’ha 
difós el caràcter urbà. Els motius que expliquen 
aquesta desconcentració són diversos, com 
l’elevada congestió, la necessitat de sòl indus-
trial, la cerca de major qualitat mediambiental, 
problemes d’habitatge, etc.

En relació al mercat de treball, des de principis 
dels anys 90 la població activa ha tingut en gene-
ral en aquest territori un increment rellevant, que 
ha anat acompanyat d’un augment del número 
d’ocupats. No obstant això, la crisi econòmica de 
2008 va afectar plenament l’economia i va provo-
car un augment extraordinari de la desocupació. 
L’ensulsiada del sector de la construcció i l’immo-
biliari, en els quals les regions de la segona coro-
na habien basat en gran mesura la generació de 
riquesa i ocupació, ha tingut greus conseqüències 
sobre l’economia. Des de l’any 2013 s’observen 
processos de millora. En relació als demandants 
desocupats, destaquen els majors de 44 anys, 
mentre que la taxa d’atur femení és considerable-
ment superior al masculí. En referència a les afi-
liacions a la Seguretat Social, el sector de major 
pes és el de serveis, seguit de l’industrial i l’acti-
vitat constructiva. En les àrees interiors, adquireix 
major protagonisme l’activitat agrària i ramadera.

En l’actualitat, una sèrie d’oportunitats es pre-
senten en aquest territori, com per exemple 
la seua posició geogràfica central, respecte 
a l’eix Madrid-València i a l’arc Mediterrani, la 
seua amplitud territorial per a acollir activitats 
econòmiques, la proximitat del port de Valèn-
cia i l’aeroport de Manises, recursos geològics, 
ambientals i culturals, un clima confortable, les 
possibilitats de cooperació municipal i la forma-
ció de xarxes i la seua possibilitat per a atraure 
talents en determinats sectors socioeconòmics. 
No obstant això, la Regió muntanyenca, allunya-
da de la influència de l’Àrea Metropolitana de 
València i dels fluxos socioeconòmics, presen-
ta problemàtiques vinculades a l’envelliment, 
l’èxode rural i la despoblació.

El Camp de Túria és la més septentrional de 
les comarques prelitorals de la província de 

València. Se situa en un espai de transició en 
el sistema territorial dualístic valencià, situ-
at entre l’expansió de L’Horta Nord i l’interior 
provincial. L’expansió de la ciutat de València i 
el seu entorn urbà ha comportat que aquesta 
comarca haja perdut la seua fisonomia típica 
d’espai agrari tradicional per a transformar-se 
en un territori amb un significatiu dinamisme. 
La desconcentració de la ciutat de València s’ha 
produït d’una forma radial-concèntrica, a causa 
de la dispersió urbana ocorreguda des del nucli 
a la perifèria i a la marcada influència de les 
vies de comunicació, que afavoreixen la direcci-
onalitat amb la capital provincial.

La comarca posseeix una xarxa urbana bas-
tant compensada, en la qual quatre municipis 
(La Pobla de Vallbona, Bétera, Llíria i Riba-roja 
de Túria) superen els 21.000 habitants. La in-
fluència de València i el creixement de diversos 
nuclis secundaris, han frenat la possible emer-
gència de Llíria com a capçalera comarcal, i li 
han restat pes a la participació d’aquesta ciutat 
al conjunt de la comarca. 

Els processos de descongestió i desconcentra-
ció demogràfica i empresarial de l’Àrea Metro-
politana de València produïts des dels anys 60 
i 70, han comportat un procés gradual de ter-
ciarització. Aquestes dinàmiques van suposar 
la industrialització del territori i un augment 
significatiu de les segones residències, conver-
tides moltes d’elles en l’actualitat en primera, 
així com un creixement del sector comercial i 
de serveis. Aquests processos s’han desenvo-
lupat principalment entorn de les principals 
vies de comunicació, mentre que els municipis 
pròxims a la Regió muntanyenca o la Serra Cal-
derona tenen una menor dinàmica socioeconò-
mica. En conseqüència, s’observen paisatges 
que contrasten entre si: nuclis històrics com el 
de Llíria, poblament dispers condicionat per la 
construcció d’urbanitzacions residencials, com 
a Bétera, Riba-roja de Túria, La Pobla de Vallbo-
na i L’Eliana, i municipis que mantenen la seua 
estructura de nuclis rurals, com Serra, Olocau, 
Benissanó, Marines i Gàtova. Així mateix, tro-

bem espais protegits, com el Parc Natural de la 
Serra Calderona o el Parc Fluvial del Túria.

L’agricultura ocupa 27.000 ha, un terç de la su-
perfície comarcal. El regadiu és especialment 
destacat amb un 63% de l’extensió agrícola. 
Existeixen obres vinculades amb el reg tradici-
onal vinculat amb les aigües del Túria en els Po-
bles Castells o el reg de la Font de Sant Vicent, 
així com obres de regadiu modern i pous. La 
comarca és hui terra de cítrics i fruiters, també 
hortalisses com les cebes, i arbres de secà, on 
destaca la garrofera o l’olivera. És rellevant el 
cooperativisme agrari.

La indústria es caracteritza per compatibilitzar 
dos processos de desenvolupament industrial. 
D’una banda, el propi de la trajectòria de l’es-
tructura econòmica del Camp de Túria, on des-
tacava la transformació manufacturera relaci-
onada amb productes endògens. D’altra banda, 
la contínua relocalització industrial procedent 
de València i la seua primera corona metropo-
litana. Les activitats són variades, vinculades 
amb el transport, la ceràmica, el taulell, la ma-
quinària industrial, informàtica, moble o tèxtil. 
Destaca la concentració de sòl industrial equi-
pat en l’extrem meridional de la comarca, en el 
sud de Riba-roja de Túria, com a conseqüència 
de l’encreuament de les autovies A-7 (corredor 
mediterrani) i A-3 i l’eix empresarial entre Quart 
de Poblet i Xest; el tram entre Llíria i Casinos; 
així com els nombrosos polígons que se situen 
al costat de les principals vies de comunicació.

En el sector serveis és rellevant l’activitat co-
mercial, molt relacionada a la dimensió pobla-
cional que ha adquirit aquesta comarca. Des-
punta el nombre de supermercats i autoserveis, 
i el volum de comerços no alimentaris en po-
blacions com Llíria, Bétera, L’Eliana o Riba-roja. 
Altres activitats terciàries significatives es re-
lacionen amb el transport i l’emmagatzematge, 
principalment la logística.

La Hoya de Buñol-Chiva s’emplaça en sector 
central de la província de València, en la sego-

na corona metropolitana valenciana. Es tracta 
d’una comarca heterogènia, constituïda per dos 
espais diferenciats. L’oriental se situa pròxim 
al pla litoral i presenta una activitat econòmica 
tradicional basada en l’agricultura i els produc-
tes agroindustrials. Posteriorment ha acollit els 
fluxos econòmics i poblacionals procedents de 
la ciutat de València. Les principals poblacions 
d’aquest sector són Chiva (14.867 hab.) i Cheste 
(8.372 hab.), als quals s’uneix Godelleta (3.391 
hab.), de caràcter principalment agrícola.

L’àrea occidental té a Buñol (9.596 hab.) com a 
capital d’altres nuclis de perfil rural, com Yáto-
va, Alborache, Macastre, etc. En aquest sector 
de la comarca es desenvoluparan primerenca-
ment activitats protoindustriales lligades al riu 
Buñol, les aigües del qual s’utilitzaven per a la 
producció d’energia motriu en molins paperers, 
batanes  A principis del segle XX es va cons-
truir la Cementera de Buñol, fet que va reforçar 
l’especialització industrial. La crisi va modificar 
sensiblement aquesta estructura econòmica.

Els municipis de Buñol i Chiva actuen com a 
centre neuràlgic però cap arriba a exercir de 
vertadera capital de la zona. Si bé Chiva va 
ser capital judicial i seu arxiprestal, l’expan-
sió econòmica de base industrial de Buñol du-
rant el segle XX va comportar una difuminació 
d’aquesta pseudo capitalitat. En conseqüència, 
tots dos municipis exerceixen de centres de 
les seues àrees d’influència, encara que en les 
dues últimes dècades Xest ha guanyat protago-
nisme demogràfic i econòmic. Aquesta bicefàlia 
Buñol-Chiva provoca una inconsistència inter-
na històrica, i encara en l’actualitat és palesa 
la falta de cohesió inter municipal. En les últi-
mes dècades han proliferat les urbanitzacions 
i els plans urbanístics com a conseqüència de 
la descongestió de l’Àrea Metropolitana de Va-
lència.

La superfície agrícola ocupa unes 24.600 hectà-
rees, de les quals el 74% són de secà. El sector 
oriental ha sigut tradicionalment el més culti-
vat, on la vinya era predominant. Els cítrics han 
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guanyat terreny a aquest cultiu tradicional. A l’in-
terior, l’olivera ha adquirit cert protagonisme i el 
cooperativisme ha influït a aquesta expansió.

Els sectors clau per a l’economia i el mercat 
laboral continuen sent el secundari i tercia-
ri, però en l’última dècada s’han experimentat 
canvis en els subsectors econòmics i branques 
d’activitat. La crisi immobiliària va perjudicar 
greument la indústria del ciment i derivats, així 
com al subsector de la construcció, la qual cosa 
unit a la crisi experimentada per la indústria 
tradicional paperera, van provocar una reacció 
negativa en altres branques industrials com 
la del metall-mecànica. Aquests aspectes han 
provocat la destrucció de llocs de treball i la re-
ducció dels nivells de consum de la població. La 
implantació de les indústries agroalimentàries 
ha sigut fonamental en la reestructuració del 
sistema productiu i en l’organització de l’ocu-
pació. La ubicació a Cheste i a Buñol d’empre-
ses d’aquesta tipologia, lligada a la indústria 
càrnia i a la de preparació plats de cuina ela-
borats, ha beneficiat la situació i ha creat nous 
llocs de treball. També destaquen les empreses 
d’elaboració de productes químics per a la ne-
teja o per a cosmètics, i de producció de béns 
de consum. Aquest procés s’ha beneficiat per la 
construcció de diversos polígons, la majoria al 
costat de la A-3.

La comarca de la Regió Muntanyenca (els 
Serrans) representa el model de territori de 
l’interior valencià, condicionat per la natura-
lesa dels seus recursos i pel procés d’èxode 
rural implantat durant dècades. Es tracta d’un 
espai definit per la ruralitat i l’envelliment i la 
despoblació. Els recursos territorials són fo-
namentals per al seu desenvolupament, tant 
per a l’agricultura i la ramaderia, com per al 
turisme i les activitats forestals.

La comarca està situada en el sector nord-occi-
dental de la província de València. La seua po-
blació és d’aproximadament 17.400 habitants i 
la seua densitat és molt baixa. Les poblacions 
amb major nombre d’habitants són Villar del 

Arzobispo (3.542 hab.), Pedralba (2.785 hab.), 
Chelva (1.516 hab.) i Tuéjar (1.147 hab.). En 
aquest sentit, els municipis tenen reduïdes di-
mensions i es caracteritzen per un continu èxo-
de rural. Així mateix, el procés d’envelliment té 
nivells molt elevats.

Les activitats econòmiques més significatives 
es relacionen directa o indirectament amb el 
medi natural. És rellevant l’activitat agropecuà-
ria i l’explotació de recursos geològics i fores-
tals, amb més de 1.000 km2 de superfície fo-
restal. L’agricultura que predomina és de secà, 
ja que representa més del 92% de les 63.500 
hectàrees cultivades. Els cultius principals són 
l’ametler, el cereal, la vinya i l’olivera, mentre 
que en la ramaderia són rellevants les granges 
i les activitats de pasturatge.

La indústria té certa incidència en alguns mu-
nicipis, amb un centenar d’empreses i cinc polí-
gons industrials. Una quarta part són indústries 
extractives, ja que una significativa proporció de 
les pedreres i mines de la província de Valèn-
cia se situen en aquesta comarca. Altres acti-
vitats són l’agroalimentària i tèxtil, així com la 
construcció. En el sector serveis és rellevant el 
transport.

L’activitat turística té un destacat potencial. la 
Regió muntanyenca compta amb més de 2.000 
places d’allotjament, tant d’hotels, hostals, ca-
ses rurals i apartaments. L’enclavament geo-
gràfic de la comarca, la seua complexitat oro-
gràfica, les serres i les valls o canons fluvials, 
com el del Túria o el seu afluent Tuéjar-Chelva, 
determinen els seus excel·lents recursos natu-
rals i paisatgístics. El 70% de la superfície co-
marcal es troba protegida. Així mateix, compta 
amb atractius elements culturals.

La Regió Muntanyenca presenta en l’actualitat 
significatives dificultats i un escenari complicat. 
En relació al mercat de treball, les ocupacions 
oferides són escassos i generalment de baixa 
qualificació. L’èxode rural és continu, la qual cosa 
unit a l’elevat envelliment, comporta un alt risc 

de despoblació. Així mateix, els serveis públics 
bàsics tenen dificultats per a mantindre’s.

PROPOSTES ESTRATÈGIQUES

A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS

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

Aquest 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 a la consecució d’un mer-
cat inclusiu, amb oportunitats equitatives a tots 
els col·lectius i amb un suport específic i inte-
gral a l’emprenedoria.

Línies Estratègiques:

- Programes dirigits a la inserció de per-
sones desocupades. En l’àmbit considerat 
existeixen programes específics dirigits a 
la inserció dels demandants d’ocupació. Al 
Camp de Túria s’ha dissenyat un itinerari 
d’ocupabilitat implementat ex profeso. En 
diversos municipis s’implementen progra-
mes finançats pLABORA, com els EMCUJU 
i EMPUJU, que tenen com a objectiu el fo-
ment de les contractacions de persones 
joves. Es requereix especial atenció a col-
lectius desfavorits, principalment majors 
de 45 anys i dones. Les administracions 
locals i les Mancomunitats desenvolu-
pen actuacions amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat i la inserció laboral, però és 
necessari continuar la implementació de 
programes destinats a aquests aspectes.

- Foment de cultura emprenedora, desen-
volupament d’iniciatives emprenedores, 
així com facilitar les activitats d’autoocupa-
ció. Els Projectes Experimentals del territori 
contenen actuacions enfocades a l’empre-
nedoria i al relleu o transmissió genera-
cional. Així mateix, es realitza un itinerari 

d’emprenedoria. A Riba-roja de Túria exis-
teix un Punt d’Atenció a l’Emprenedor públic 
(PAE). La Mancomunitat Camp de Túria està 
tramitant la posada en marxa d’un PAE co-
marcal i ha iniciat la gestió per a la creació 
d’un viver d’empresa comarcal.

- Fomentar iniciatives d’economia social. 
Aquesta línia estratègica no està a penes 
desenvolupada en el territori d’estudi. 
Seria convenient implantar accions diri-
gides a aconseguir aquest objectiu, per 
exemple, a través de jornades d’economia 
social, formació i intermediació i altres fór-
mules de naturalesa similar.

- Tutelar a les iniciatives que sorgisquen 
d’economia social i millorar la formació 
dels emprenedors en l’àmbit de l’econo-
mia social.

- Foment de l’accés de joves a la primera 
ocupació. Seria adequat una millora de la 
coordinació entre les administracions lo-
cals, els centres formatius i les empreses, a 
fi d’adequar la formació a les demandes la-
borals. S’ha intentat millorar aquest aspecte 
mitjançant la creació d’un fòrum en el qual 
es reuneixen empreses i centres formatius.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i en-
riquiment de la negociació col·lectiva. La mo-
tivació 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 quali-
tat, d’acord amb els nivells de qualificació dels 
treballadors.
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Línies Estratègiques: 

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la 
disminució de la temporalitat. Al Camp de 
Túria es realitzen accions vinculades a la 
difusió i assessorament a la contractació. 
No obstant això, les comarques de la Regió 
Muntanyenca i la Hoya de Buñol-Chiva no 
disposen d’accions en aquesta temàtica i 
requereixen l’aportació d’incentius que fa-
ciliten l’estabilitat laboral.

- Mesures de seguretat i salut laboral.

- Incorporació de mesures per a comba-
tre i reduir pràctiques de l’economia sub-
mergida. Seria convenient l’increment del 
seguiment sobre les situacions laborals ir-
regulars en el teixit empresarial del terri-
tori, principalment en les activitats agrària, 
hostaleria, reformes, assistència en la llar 
o el tèxtil.

- Mesures contra la sobrecualificació, in-
fracualificació i precarietat laboral. El pro-
blema de la sobrecualificació s’ha agreujat 
amb la crisi. També existeixen vacants di-
fícils de cobrir per falta de persones pre-
parades en idiomes, o en sectors com el 
tèxtil. En municipis de menor grandària 
s’observen vacants relacionades amb l’ani-
mació sociocultural, ja que no es disposa 
de la formació reglamentada requerida. És 
convenient una major coordinació entre les 
empreses, les administracions i els centres 
de formació.

- Incentivar des de l’empresa la progressió 
en l’escala professional, sempre que siga 
possible.

- Ajuda a la conciliació familiar i laboral i 
impuls al diàleg social.

- Responsabilitat social i empresarial: “bones 
pràctiques” i ocupació local. En el territori no 
existeixen a penes actuacions vinculades 

amb aquests aspectes. És convenient la difu-
sió de models de bones pràctiques existents 
i accions formatives dirigides a treballadors, 
ocupadors i empresaris, relacionades amb 
l’ètica empresarial.

- Participació del treballador en l’empresa 
(gestió, beneficis, propietat). Aplicació de 
principis de l’economia social. Aquest tipus 
d’actuacions no s’implementen en l’àmbit 
d’estudi, però seria adequat el seu desen-
volupament mitjançant accions de forma-
ció, intermediació i incentius empresarials.

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

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 
per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies Estratègiques:

- Servei d’orientació i intermediació a tre-
balladors i a demandants. A les comarques 
de Camp de Túria i la Hoya de Buñol-Chiva 
s’observen actuacions amb l’objectiu d’ori-
entar i mitjançar a treballadors i aturats. 
Concretament, al Camp de Túria s’ha posat 
en marxa un portal d’ocupació i formació a 
nivell comarcal, que constitueix una inno-
vadora eina digital en la intermediació i en 
la gestió dels processos de treball. No obs-
tant això, en la Serranía  aquestes accions 
a penes estan desenvolupades.

- Suport a col·lectius en risc d’exclusió soci-
al i incentius a la inserció de col·lectius des-
favorits (joves, majors de 45 anys, aturats 
de llarga durada, diversitat funcional). Exis-
teixen accions al Camp de Túria, amb un 
itinerari específic, i en la Hoya de Buñol-C-
hiva, però és convenient un major impuls 
d’aquestes actuacions en la Serranía.

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

Objectiu Estratègic 4. Millora de les qualifica-
cions laborals de la població i de l’adequació 
del sistema de formació local a les necessi-
tats territorials

L’adequació de l’oferta de formació local a les ne-
cessitats del territori, tant econòmiques com so-
cials, 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 vincula-
des al canvi socioeconòmic recollit en l’objectiu 
estratègic 1, han d’informar les accions de for-
mació dissenyades. L’anterior es complementarà 
amb el suport a les deficiències de grups socials 
concrets, també prèvia detecció de les mateixes 
en el diagnòstic de necessitats de formació.

Línies Estratègiques:

- Formació de persones desocupades, es-
pecífica per a buscar ocupació i requalifi-
cació (capacitar i actualitzar coneixements 
i competències), així com formació de per-
sones ocupades, qualificació professional 
(formació contínua i aprenentatge perma-
nent). En aquest territori, les comarques 
de la segona corona metropolitana de-
senvolupen activitats formatives dirigides 
a demandants d’ocupació i treballadors, 
mentre que en la Regió muntanyenca les 
accions de formació són pràcticament in-
existents. Així mateix, és necessària la 
implementació de mesures que permeten 
als acords d’ocupació facilitar la formació 
requerida mitjançant el reconeixement ofi-
cial dels cursos més demandats, com el de 
carretiller o manipulador d’aliments.

- Flexibilització dels requisits d’homologa-
ció d’aules per a la formació, adequant-los 
a la realitat dotacional d’aquests municipis 
xicotets de l’interior.

- Facilitar a les persones inscrites en els 
cursos de formació el transport fins a les 
aules homologades.

- Millorar la gestió dels materials forma-
tius i propiciar el seu reaprofitament en 
altres localitats

- Iniciar l’orientació laboral adaptada al 
medi rural des de l’ESO i el Batxillerat i en-
senyar als més joves com adaptar el seu 
currículum al mercat de treball local.

- Formació segons noves necessitats en 
un horitzó de mig-llarg termini. Aquestes 
accions formatives es relacionen amb sec-
tors emergents en el territori, referents a 
la incorporació al món digital, la millora del 
potencial innovador en el sistema produc-
tiu i una major valorització dels seus actius 
ambientals, paisatgístics i culturals. Són 
rellevants aspectes relacionats amb les 
tecnologies de la informació i comunicació, 
el disseny 3D o les aplicacions mòbils. En 
els municipis d’àmbit més rural i de me-
nor grandària, les necessitats previstes es 
vinculen amb els recursos naturals, l’allot-
jament rural, l’atenció al client, la restau-
ració, o el benestar social i la dependència.

- Formació a grups col·lectius específics: 
joves i la transició educativa-laboral (for-
mació dual), i col·lectius desfavorits. En ge-
neral, no s’observen en el territori accions 
formatives concretes dirigides als esmen-
tats col·lectius poblacionals.

- Formació específica amb compromís de 
contractació.

- Foment de la formació professional, i im-
puls de la formació dual. Convé l’adaptació 
sectorial de l’actual formació professional a 
les necessitats específiques del territori: en 
el sector industrial (FP automatització i ro-
bòtica industrial), la salut i cura de persones 
(FP sanitat i FP serveis socioculturals i a la 
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comunitat: dependència), i la cultura i el tu-
risme (FP hostaleria i turisme). Així mateix, és 
necessari potenciar els ensenyaments trans-
versals relacionats amb la digitalització dels 
processos productius i la informació i comu-
nicació (FP informàtica i comunicacions i FP 
imatge i so), i amb la logística (FP transporte 
i manteniment de vehicles). Impuls de la for-
mació dual i la creació d’espais de col·labora-
ció i d’innovació social.

Objectiu Estratègic 5. Consolidació del model 
productiu mitjançant el va imposar de sectors 
existents i el suport a noves activitats especi-
alment de major valor afegit, en el context del 
desenvolupament local.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocupa-
ció, l’enfortiment de la competitivitat es conver-
teix en objectiu clau del pla, per la qual cosa el 
desenvolupament de les activitats productives, 
especialment les de major valor afegit és essen-
cial. L’aprofitament de la capacitat de creació de 
llocs de treball en els diferents sectors del terri-
tori, com l’industrial, el turístic o el comerç local, 
han de ser focus d’atenció de l’estratègia.

Línies Estratègiques:

- Estructura empresarial sòlida i competi-
tiva, vinculada al territori i la seua verte-
bració: referència als clústers econòmics. 
Necessitat d’una adaptació i renovació de 
l’estructura socioeconòmica del territori, 
sobre la base dels sectors tradicionals i di-
rigida a les activitats emergents. És conve-
nient apostar per aspectes referents a les 
noves tecnologies, el benestar social i l’im-
puls dels actius ambientals i paisatgístics.

- Identificació i suport a les empreses amb 
alta generació d’ocupació, i suport financer 
i atenció a les PIME en dificultats.

- Impuls a una agricultura comercial soste-
nible. Orientació cap a l’agricultura de pro-

ximitat. Desenvolupament de l’agricultura 
ecològica i sostenible, mitjançant campa-
nyes de foment, subvencions i formació.

- Aprofitament del potencial endogen d’ocu-
pació en el comerç local i de proximitat. A la 
comarca de Camp de Túria es realitzen di-
verses actuacions relacionades amb aques-
tes activitats, com a fires de productes co-
marcals, aliances, associacions d’artesans, 
etc. En la Hoya de Buñol-Civa i la Regió Mun-
tanyenca les actuacions en aquests aspec-
tes són de menor entitat, per la qual cosa és 
necessari un major impuls. En general, la 
població del territori es desplaça a les grans 
superfícies comercials de l’Àrea Metropolita-
na i la ciutat de València, com els centre co-
mercials «El Osito» o «Nuevo Centro», per la 
qual cosa convé fomentar el consum en els 
comerços tradicionals.

- Suport a empreses del sector turístic, mit-
jançant polítiques coordinades supramu-
nicipals, comarcals i metropolitanes. En el 
territori s’implementen diverses actuacions 
en aquestes temàtiques, com el pla comar-
cal de turisme del Camp de Túria. El turisme 
rural ha tingut un important desenvolupa-
ment en els últims anys en l’àmbit d’estu-
di, a causa de la creixent necessitat de la 
població urbana de connectar amb l’espai 
natural, i a la major qualitat ambiental i pai-
satgística de les àrees rurals. És necessària 
la creació de productes turístics que pro-
mocionen els recursos territorials, princi-
palment en les àrees interiors.

- Foment d’accions dirigides a l’impuls 
d’activitats industrials i logístiques, princi-
palment en l’enclavament estratègic de la 
confluència de la A-3 i l’A-7 (corredor me-
diterrani) i l’eix empresarial entre Quart de 
Poblet i Cheste. És convenient el foment de 
les relacions supramunicipals en matèria 
de política industrial entre els municipis de 
l’eix de la A-3 (Cheste, Chiva, Loriguilla )

- Processos d’internacionalització em-
presarial.

- Suport a territoris, comarques i munici-
pis desfavorits: desenvolupament equi-
librat del territori mitjançant polítiques 
“regeneradores” davant els problemes ge-
nerats per la industrialització tradicional, 
despoblació, crisi de l’agricultura comerci-
al, etc. S’observen actuacions al Camp de 
Túria i la Hoya de Buñol-Chiva, mitjançant 
fires, alternatives turístiques  No obstant 
això, és necessària la implantació d’acci-
ons més significatives a la comarca de la 
Serranía, a causa de les problemàtiques 
existents vinculades amb l’envelliment, 
l’èxode rural i la despoblació.

- Atracció d’empreses i creixement em-
presarial.

- Impuls de la I+D+i en les empreses, en 
el context del Sistema d’innovació valen-
cià. Cooperació amb centres d’investigació, 
instituts tecnològics i l’IVACE.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals 
(conciliació, salari, llocs directius).

Línies Estratègiques:

- Fomentar igualtat entre homes i dones.

- Mesures concretes que milloren la con-
sideració de la dona en el mercat laboral. 

- Mecanismes d’antidiscriminació.

- Mesures de conciliació.

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

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

La millora d’aquests factors incideix en la com-
petitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de 
les persones, en l’atractiu territorial (per a per-
sones i empreses) i en l’articulació dels territo-
ris, tant la interna com la connectivitat externa. 
Es recullen factors decisius en el desenvolupa-
ment 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. Les princi-
pals actuacions han de dirigir-se als muni-
cipis més xicotets del territori, específica-
ment a la comarca de la Regió Muntanyen-
ca i els municipis més interiors del Camp de 
Túria i la Hoya de Buñol-Chiva, d’orientació 
rural i menor dinamisme socioeconòmic.

- Millora de les comunicacions internes i 
externes. El territori està articulat per tres 
grans eixos viaris, com són 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 compten 
amb bones vies de comunicació i una rà-
pida accessibilitat, però les comunicacions 
dels municipis interiors són millorables. 
L’estructura radial de la xarxa viària afa-
voreix la direccionalitat amb la capital pro-
vincial, però dificulta les relacions interco-
marcals. Així mateix, el transport públic és 
deficitari, amb escassa freqüència de pas i 
millorable connexió intercomarcal.
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- Millora de la infraestructura industri-
al. En els polígons industrials s’observen 
manques en infraestructures d’accés, se-
nyalística, il·luminació, seguretat, transport 
públic, banda ampla, etc. No obstant això, 
s’està treballant en actuacions dirigides a 
millorar aquests aspectes, mitjançant as-
faltat, cablejat de fibra òptica, etc. És ne-
cessària la coordinació supramunicipal.

- Millora de la infraestructura de serveis 
d’Internet d’alta velocitat

2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB LES XARXES TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i 
xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns, 
tant per a la promoció de l’emprenedoria soci-
al, projectes de formació i orientació, i inserció 
laboral d’aturats 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 xar-
xes territorials tècniques per a creació de 
plans d’ocupació. Els plans d’ús del terri-
tori, coordinats per les respectives man-
comunitats, potencien sinèrgicament el 
desenvolupament d’actuacions i l’impuls 
d’iniciatives compartides. És rellevant la 
participació conjunta dels actors locals 
i les relacions existents. En conseqüèn-
cia, és necessari impulsar els pactes per 
l’ocupació, mitjançant el reconeixement de 
la seua funció bàsica. A la comarca de la 
Regió Muntanyenca no existeix pacte per 

l’ocupació, per la qual cosa és convenient 
la creació de xarxes territorials tècniques 
en aquestes temàtiques.

- Redacció de Plans de desenvolupament 
local i comarcal, després del coneixement 
de les dinàmiques territorials dels siste-
mes locals d’ocupació. Alguns exemples 
d’actuacions desenvolupades en el territo-
ri són estudis estratègics de comerç i mer-
cats municipals.

- Afavorir l’associacionisme a escala ter-
ritorial dels diferents actors. A les co-
marques del Camp de Túria i la Hoya de 
Buñol-Chiva existeixen nombroses asso-
ciacions i es realitzen actuacions dirigides 
al seu foment, com per exemple la creació 
d’associacions amb màxima representati-
vitat de la totalitat de col·lectius. No obs-
tant això, les relacions existents són es-
casses, per la qual cosa seria convenient 
la creació de xarxes supramunicipals. En 
els municipis interiors les associacions 
són menys nombroses.

- Impuls de la visió comarcal i cooperació 
intermunicipal. Les mancomunitats són 
agents vertebradors del territori i potenci-
en el sentiment comarcal. Les seues actu-
acions en el territori milloren la cooperació 
entre les poblacions i el treball en xarxa. 
No obstant això, encara és palés la falta de 
cohesió intermunicipal i convé continuar fo-
mentant el paper de les mancomunitats.

Objectiu Estratègic 9. Xarxes territorials 
externes, col·laboracions

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de promou-
re la participació dels actors del territori en xar-
xes tant regionals i estatals com d’àmbit inter-
nacional, totes vinculades a l’ocupació, amb la fi 
conéixer experiències i projectes que permeten 
millorar l’eficàcia i eficiència de les polítiques 
laborals locals.

Línies Estratègiques:

- Creació de xarxes estatals i regionals, 
en funció del perfil/caracterització de les 
àrees (FEADER, Associació de Municipis 
Logístics ).

- Conjunt integrat d’iniciatives de col·labo-
ració, comunicació i cooperació.

- Foment d’àrees empresarials, basades 
en la connectivitat, mitjançant trobades 
que permeten espais de diàleg i coneixe-
ment mutu.

- Impuls a la internacionalització de les 
empreses. Estratègies de cooperació amb 
la Cambra de Comerç.

- Afavorir xarxes externes de coneixement. 
Acords amb les Universitats Valencianes.

3/ 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 reque-
reix la seua incorporació en els processos pro-
ductius, factor essencial per a la millora de la 
competitivitat de l’empresa. I és, a més, un feno-
men territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics. Per tot això és 
considerat com a objectiu transversal en l’estra-
tègia territorial d’ocupació.

Línies Estratègiques:

- Serveis d’orientació online, noves tecnolo-
gies de la informació. Aquestes actuacions 
tenen presència en la Hoya de Buñol-Chiva 
i al Camp de Túria, per exemple en aquesta 
última es realitza un assessorament tec-
nològic al comerç, amb informació de les 
ajudes existents.

- Acompanyament a l’empresa (assesso-
rament, innovació). Actuacions implemen-
tades principalment a les comarques de la 
segona corona, on destaca el mentoring, 
amb acompanyament en els processos de 
consolidació i innovació a l’empresariat.

- Promoció desenvolupe i activitat econòmi-
ca (diversificació, visió innovadora). Aques-
ta tipologia d’accions es desenvolupa a la 
comarca del Camp de Túria, amb la realit-
zació de jornades, trobades i mentoring. En 
la Hoya de Buñol-Chiva i la Regió munta-
nyenca estan menys presents i haurien de 
fomentar-se les sessions experiencials, els 
punts de trobada, intercanvis 

- Identificació dels temes i espais de tro-
bada i connexió dels serveis avançats amb 
les empreses i els individus, i que la cièn-
cia s’inserisca en el sistema productiu.

- Promoció de clústers territorials de la in-
novació. Suport als ecosistemes territori-
als d’innovació i emprenedoria.

- Millora de la transferència de coneixe-
ment, entre els centres d’investigació i uni-
versitats, i les empreses. Formació i quali-
ficació destinada a la innovació.
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN L’ÀREA FUNCIONAL 

DE LA RIBERA DEL XÚQUER

Ernest Cano, Juan Ramón Gallego i Josep Vicent Pitxer 
Universitat de València

El marc territorial de referència de les estratè-
gies d’ocupació que ací es presenten és l’àrea 
funcional de la Ribera del Xúquer, espai que 
es defineix en l’Estratègia Territorial de la Co-
munitat Valenciana aprovada per la Generali-
tat Valenciana en 2011 (Decret 1/2011, de 13 
de gener, del Consell). L’àrea funcional defini-
da en aquesta estratègia inclou els següents 
municipis: Albalat de la Ribera, Alberic, Alzira, 
Alcúdia, l’Alfarp, Algemesí, Alginet, Antella, Be-
nimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Ca-
tadau, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Ga-
varda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Massala-
vés, Montserrat, Montroi, Polinyà de Xúquer, la 
Pobla Llarga, Real, Riola, Sollana, Sueca, Tous 
i Benicull de Xúquer. Tots ells són municipis 
de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera 
Baixa, però queden fora d’aquesta àrea funcio-
nal tres localitats, tradicionalment adscrites a 
aquestes comarques, que s’integren en l’àrea 
funcional de València (Almussafes, Benifaió i 
Torís), així com un grup de municipis del sud 
de la Ribera Alta que s’integren en l’àrea fun-
cional de Xàtiva (Alcàntera de Xúquer, Beneixi-
da, Càrcer, Cotes, L’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, 

Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer i 
Vilanova de Castelló).

Donada la important coincidència de l’àrea fun-
cional amb el territori que s’integra en el Pacte 
Territorial per l’Ús de la Ribera (PATER, integrat 
en el Consorci de la Ribera), l’anàlisi i propostes 
que es presenten es fonamenten en bona part 
en una revisió en profunditat del diagnòstic ter-
ritorial elaborat, amb la supervisió de la Univer-
sitat de València, per aquest Pacte (Consorci de 
la Ribera 2017). Igualment, les estratègies pro-
posades es basen en l’anàlisi laboral i territori-
al efectuat per la Universitat de València en el 
marc del programa Avalem Territori per a l’àrea 
funcional la Ribera del Xúquer (Cano, Gallego i 
Pitxer 2018). Una primera versió d’aquestes es-
tratègies d’ocupació s’ha contrastat amb actors 
coneixedors de la realitat del territori, que han 
valorat els objectius i línies d’actuació pel seu 
grau d’importància i han pogut fer les seues 
aportacions i comentaris. Tota la informació 
s’ha ordenat a partir d’un esquema previ d’ob-
jectius, introduint les justificacions i desenvolu-
paments necessaris.
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I. EL CONTEXT PRODUCTIU EN L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA RIBERA DEL XÚQUER.

L’agricultura és un sector molt significatiu en 
la Ribera del Xúquer, territori que presenta 
una especialització relativa en aquesta activi-
tat dins del context valencià, particularment 
pel que respecta a la Ribera Alta. El pes de les 
ocupacions en l’activitat agrícola se situa bas-
tant per damunt de la Comunitat Valenciana: 
representa com a mitjana anual més de l’11% 
de les afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea 
funcional en 2017, encara que amb un impor-
tant component estacional que oscil·la bastant 
al llarg de l’any. Si bé l’ocupació en l’agricultura 
a partir de 2013 en la Ribera no ha sigut molt 
dinàmic, ens trobem davant un sector significa-
tiu en termes d’ocupació i d’impacte econòmic 
que ha de ser consolidat i impulsat. Es parteix 
d’una agricultura comercial de regadiu amb un 
llarg desenvolupament, destacant fonamental-
ment el cultiu de la taronja, el caqui i l’arròs, 
amb mercats nacionals i d’exportació. Es detec-
ten com a febleses del sector el minifundisme, 
l’envelliment de la població ocupada, l’estaci-
onalitat de les activitats que requereixen més 
mà d’obra o la falta de rendibilitat (Consorci de 
la Ribera 2017:12-13).  Ara bé, també existeix 
una capacitat innovadora que s’ha mostrat en el 
desenvolupament de noves varietats de cultius 
i productes i de denominacions d’origen que 
aporten valor afegit.

L’àrea funcional registra una important activitat 
de comerç a l’engròs relacionada amb l’agricul-
tura, amb un paper significatiu de les cooperati-
ves agràries (algunes de gran dimensió)  i d’em-
preses comercialitzadores. Les cooperatives no 
solament comercialitzen el producte i interve-
nen en la seua transformació, sinó que proveei-
xen als agricultors dels subministraments ne-
cessaris, aporten coneixements tècnics i poden 
facilitar la innovació. Igualment, en un context 
d’agricultura a temps parcial, han possibilitat el 
desenvolupament de serveis especialitzats per 
al cultiu que els propietaris externalitzen (Ga-
llego 2010). Cal tindre en compte, a més, que 

l’activitat agrícola de la Ribera del Xúquer està 
relacionada amb la indústria alimentària, que 
també té un pes rellevant en aquest territori; de 
fet, és la branca industrial amb més afiliacions 
a la Seguretat Social de l’àrea funcional, supo-
sant la tercera part de l’ocupació industrial. La 
importància d’aquesta indústria alimentària 
i la seua relació amb l’agricultura (el clúster 
agroindustrial) és una fortalesa d’aquest terri-
tori que ha d’aprofundir-se, com planteja l’Es-
tratègia territorial de la Comunitat Valenciana 
2010-2030 per a la Ribera del Xúquer (Genera-
litat Valenciana 2011:176).

Ha de tindre’s en compte que les activitats 
agroalimentàries presenten un important po-
tencial d’innovació. L’Estratègia RIS3 CV d’es-
pecialització intel·ligent per a la Investigació i 
Innovació en la Comunitat Valenciana (Generali-
tat Valenciana 2016:44) recomana com un dels 
eixos d’innovació aconseguir una major inte-
gració i cooperació entre agricultura, indústria 
agroalimentària i distribució, activitats en les 
quals la Ribera del Xúquer té una especialitza-
ció. D’altra banda, es tracta d’identificar a tra-
vés dels canals de distribució les preferències 
dels consumidors quant a aliments saludables 
i de qualitat i traslladar-les al sector primari i 
la indústria agroalimentària, al mateix temps 
que es desenvolupe una producció sostenible 
d’aliments (l’agricultura ecològica pot ser una 
d’aquestes innovacions) i es garantisca la se-
guretat alimentària a través de les TIC i altres 
tecnologies. Resulta essencial la transferència 
del coneixement entre els centres d’investiga-
ció i les empreses del sector agroalimentari.

La consideració de la indústria en l’àrea funci-
onal de la Ribera del Xúquer requereix tindre 
en compte que en aquesta àrea no s’inclou el 
municipi d’Almussafes, seu de FORD i d’una 
sèrie d’empreses auxiliars de l’automòbil, a 
pesar que aquesta localitat forma part tradici-
onalment de la comarca de la Ribera Baixa. En 
qualsevol cas, l’ús de la branca de fabricació de 
vehicles de motor es localitza quasi en exclu-
siva a Almussafes, sent poc significatiu en els 

municipis de l’àrea funcional de la Ribera del 
Xúquer. No obstant això, ha de considerar-se la 
seua potència quant a generació d’ús de la po-
blació de l’àrea, la seua capacitat d’arrossega-
ment d’activitats econòmiques d’aquesta àrea 
i de difusió de pràctiques innovadores a altres 
branques industrials del territori.

Feta aquesta precisió, l’ocupació industrial en la 
Ribera del Xúquer suposa un 19% de les afilia-
cions a la Seguretat Social de l’àrea funcional 
en 2017, quatre punts per damunt de la mitja-
na valenciana, per la qual cosa pot parlar-se 
d’una certa especialització relativa industrial 
de l’àrea. Les branques industrials amb una 
presència significativa (a més de la indústria 
de l’alimentació, ja ressenyada, que recull un 
terç de l’ocupació industrial), són la fabricació 
de productes metàl·lics, la fabricació de maqui-
nària i equip, la indústria de la fusta i la fabri-
cació de mobles. Són branques que en general 
han augmentat la seua activitat en els últims 
anys, per la qual cosa han de ser tingudes en 
compte com a part de l’estratègia de foment 
de l’ocupació, encara que la seua diversitat fa 
que les línies estratègiques que es formulen 
hagen d’adaptar-se a les especificitats de ca-
dascuna d’elles. Encara que existeixen excepci-
ons innovadores, una característica limitadora 
general de les empreses d’aquestes branques 
és la seua grandària reduïda i els seus nivells 
relativament baixos d’avanç tecnològic, la qual 
cosa s’aguditza per la falta de xarxes de coo-
peració interempresarial (Consorci de la Ribera 
2017:18-19).

En aquest context industrial, poden resultar es-
tratègiques per la seua potencialitat innovadora 
especialment les activitats de fabricació de ma-
quinària, a més de la influència de la indústria 
de l’automòbil des d’Almussafes. D’acord amb 
l’Estratègia RIS3 CV d’especialització intel·ligent 
per a la Investigació i Innovació en la Comunitat 
Valenciana, es plantegen com a objectius per al 
sector de fabricació de maquinària el desenvo-
lupament de béns d’equip intel·ligents, adap-
tant-se a les necessitats de diferents sectors, 

amb major interacció amb els clients, així com 
la cooperació entre empreses productores per a 
la fabricació i comercialització a nivell nacional 
i internacional de la maquinària, aprofitant els 
diferents coneixements existents en elles, in-
tercanviant personal i desenvolupant projectes 
conjunts (Generalitat Valenciana 2016:53-54). 
Algunes d’aquestes estratègies innovadores 
s’estan desenvolupant de fet en la Ribera del 
Xúquer en el sector de fabricació de maquinària 
connectada amb la citricultura (Gallego 2009).

Les activitats de serveis a les empreses, sobre-
tot les pertanyents al terciari avançat (asses-
soria i consultoria, I+D, màrqueting), tenen un 
paper fonamental de cara a la consolidació d’un 
teixit productiu complex i a la introducció d’in-
novacions que milloren la competitivitat. Aquest 
paper hauria de ser encara més important en 
un territori com el de l’àrea funcional de la Ri-
bera del Xúquer, caracteritzat en general per un 
teixit de petites empreses que no poden assu-
mir dins de la seua pròpia estructura aquestes 
funcions. Per tant, el desenvolupament adequat 
d’aquest tipus de serveis resulta estratègic per 
a l’àrea funcional, donades les seues caracte-
rístiques productives.

En aquest sentit, les activitats professionals, ci-
entífiques i tècniques suposen un 3,6% de les 
afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea funci-
onal en 2017, havent experimentat un augment 
significatiu en termes d’ocupació des de 2013. 
Ara bé, la seua presència en l’ús de la Ribera 
del Xúquer és inferior a la mitjana valenciana. 
Destaquen entre elles sobretot les activitats ju-
rídiques i de comptabilitat, seguides dels ser-
veis tècnics d’arquitectura i enginyeria, assajos 
i anàlisis tècniques. Són quasi residuals en ocu-
pació les activitats de recerca i desenvolupa-
ment, de publicitat i estudis de mercat, i és poc 
important l’ocupació en serveis relacionats amb 
la informàtica. Tot això apunta a una capacitat 
d’expansió potencial d’aquest tipus d’activitats 
de serveis avançats a les empreses que hauria 
de ser impulsada. Això remet a necessitats de 
qualificació complexa i tècnica, que en part són 
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accessibles a través de l’educació superior però 
que poden requerir també formació específica 
quant al seu desenvolupament com a iniciatives 
empresarials.

L’envelliment de la població i el canvi del model 
familiar tradicional generen una demanda crei-
xent de serveis per a cobrir necessitats relaci-
onades amb la salut, l’atenció a la dependència, 
la conciliació de la vida personal i laboral i les 
activitats d’oci. Es tracta d’un tipus d’activitats 
de tipus sociosanitari, educatiu i recreatives 
que poden tindre una important expansió. En 
aquest sentit, l’àrea funcional de la Ribera del 
Xúquer presenta possibilitats d’ocupació que 
han de ser impulsades. Així, les activitats sa-
nitàries i de serveis socials tenen un pes signi-
ficatiu en l’ocupació (5% de les afiliacions a la 
Seguretat Social en 2017), que ha crescut, però 
encara és inferior a la mitjana valenciana. Això 
indica les possibilitats de creixement dels ser-
veis d’atenció a persones majors i dependents 
en l’àrea (Consorci de la Ribera 2017:22). Algu-
na cosa semblança ocorre amb les activitats 
extraescolars i de temps lliure dirigides a la po-
blació infantil i juvenil, el desenvolupament de 
la qual permetria també una millor conciliació 
de la vida familiar i laboral.

En la Ribera del Xúquer, l’activitat hostalera en 
2017 representa com a mitjana anual un 7,4% de 
les afiliacions a la Seguretat Social de l’àrea fun-
cional, si bé amb un important component esta-
cional que oscil·la al llarg de l’any. Aquest pes en 
l’ocupació és inferior a la mitjana valenciana, per 
la qual cosa l’àrea funcional no està especialit-
zada en hostaleria ni en turisme. Fonamental-
ment es tracta de bars i restaurants, amb molt 
menor ocupació en serveis d’hostalatge. Quant 
a les places d’allotjament, es concentren de for-
ma significativa en el litoral, a Cullera i Sueca. Hi 
ha un pes important dels apartaments turístics i 
de càmping, tipus d’allotjament que suposen un 
menor ingrés per turista; la proporció de places 
hoteleres és inferior a la mitjana valenciana i 
l’allotjament en cases rurals està poc desenvo-
lupat (Consorci de la Ribera 2017:108-112).

Com a element positiu de cara a la potenciació 
de l’activitat turística cal destacar la important 
labor que realitza Ribera Turisme, departament 
integrat en el Consorci de la Ribera. A més de 
publicar guies turístiques que posen en valor el 
territori, ha creat en col·laboració amb el sec-
tor hostaler i els municipis productes turístics 
específics en forma de rutes culturals, natu-
rals, lligades a la producció agrícola, que es re-
alitzen al llarg de l’any (Consorci de la Ribera 
2017:107). Es tracta d’un element institucional 
important per al foment del desenvolupament 
turístic, que hauria de fonamentar-se, tal com 
planteja l’Estratègia territorial de la Comunitat 
Valenciana 2010-2030, en una combinació de 
l’actual oferta de sol i platges amb  els elements 
paisatgístics, naturals, agrícoles, culturals i fes-
tius de l’àrea funcional (Generalitat Valenciana 
2011: 163-165).

El comerç al detall és una activitat que genera 
una ocupació significativa en la Ribera del Xú-
quer (entre el 9% i l’11% de les afiliacions a la 
Seguretat Social en 2017). Encara que ha cres-
cut en els últims anys, no és una de les activi-
tats més dinàmiques de l’àrea funcional. D’altra 
banda, s’ha produït una transformació estruc-
tural, augmentant els centres comercials (amb 
major oferta de productes i activitats d’oci, tant 
en l’àrea funcional com en localitats limítrofes) 
en detriment del xicotet comerç tradicional de 
proximitat. A més de la competència en horaris 
flexibles i oferta diversificada que això suposa, 
s’assenyalen com a febleses del xicotet comerç 
la seua dispersió en els municipis, la falta d’in-
fraestructures que faciliten les compres o les  
dificultats per a la renovació generacional (Con-
sorci de la Ribera 2017:22-23).

Ara bé, el comerç de proximitat resulta estratè-
gic no solament en termes d’ocupació, sinó per 
a millorar la qualitat de vida de la població local, 
per la qual cosa la seua modernització i impuls 
és fonamental. D’altra banda, el sector presenta 
un cert nivell d’organització, ja que en bona part 
dels municipis existeixen associacions de co-
merciants que poden permetre una col·laboració 

públic-privada per a la promoció d’aquesta acti-
vitat. Existeix una sèrie de zones urbanes d’ele-
vada presència de xicotet comerç, concentrat en 
determinats eixos viaris en els municipis de ma-
jor grandària (Consorci de la Ribera 2017: 97). La 
xarxa d’oficines AFIC (Agències per al Foment de 
la Innovació Comercial) ha de ser incorporada en 
l’estratègia d’ocupació de l’àrea funcional.

2. OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER 
A L’OCUPACIÓ EN LA RIBERA DEL XÚQUER.

Objectiu Estratègic 1. 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.

Les estratègies d’ocupació han de partir d’una 
consideració àmplia de la necessitat d’impulsar 
les diferents activitats productives existents 
en el territori, tant pel que fa a la consolidació 
de les activitats predominants (a través de la 
seua modernització, millora de competitivitat, 
innovació) com a la diversificació i  desenvolu-
pament d’activitats emergents insuficientment 
desenvolupades, que poden tindre impactes 
significatius en matèria d’ocupació i qualitat 
de vida de la població. És el conjunt d’activi-
tats productives del territori el que genera les 
oportunitats d’ocupació i, per tant, el conjunt de 
les administracions públiques i els agents eco-
nòmics i socials, actuant de forma coordinada, 
poden intentar millorar la quantitat i qualitat de 
l’ocupació local incidint sobre el desenvolupa-
ment d’aquestes activitats.

Línies estratègiques:

1.1. Impuls de l’agricultura, indústria d’alimenta-
ció i comerç agrícola a l’engròs.

- Desenvolupament del clúster agroindus-
trial a través d’una major interacció i co-
operació entre els agents que participen 
en l’agricultura, indústria alimentària i co-
merç agrícola a l’engròs.

- Consolidar i ampliar la presència en 
mercats nacionals i internacionals dels 
productes agraris de la Ribera del Xúquer, 
fomentar el producte ecològic i sostenible.

- Posar en valor entre els joves les profes-
sions agràries especialitzades i fomentar 
en elles l’emprenedoria cooperativa, im-
pulsar la formació professional per a mo-
dernitzar el sector.

1.2. Impuls de les activitats industrials i dels ser-
veis a les empreses.

- Fomentar formes de cooperació de les 
PIME industrials (particularment en el sec-
tor de fabricació de maquinària, pel seu 
caràcter estratègic) dirigides a un millor 
accés als mercats nacionals i internacio-
nals, així com a la incorporació i generació 
d’innovacions.

- Facilitar l’accés dels emprenedors indus-
trials al finançament i donar suport a les 
activitats innovadores, proporcionar ser-
veis d’assessorament a l’emprenedoria i 
a la consolidació d’empreses, facilitar el 
contacte de les activitats industrials amb 
centres tecnològics.

- Suport a la creació i consolidació de ser-
veis avançats per a les empreses (asses-
soria i consultoria, I+D+i, màrqueting...) i 
promocionar el recurs a aquestes activitats 
per part de les empreses del territori per a 
millorar la competitivitat i la innovació.

1.3. Impuls dels serveis a les persones.

- Foment d’iniciatives emprenedores en 
els serveis d’atenció a les persones amb 
demanda insuficientment satisfeta (activi-
tats sociosanitàries, de suport educatiu...).

- Foment de l’organització cooperativa dels 
i les treballadors en aquests serveis.
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1.4. Impuls del turisme.

- Promocionar el turisme al voltant dels 
béns d’interés cultural, museus i festes 
i tradicions, les rutes temàtiques i guia-
des, el senderisme i els paratges naturals, 
aprofundint les línies desenvolupades per 
Ribera Turisme per a desestacionalitzar i 
diversificar l’activitat turística.

- Foment d’activitats emprenedores en hos-
taleria (restauració i allotjament) connecta-
des amb aquestes iniciatives turístiques.

- Difusió de l’ús de les noves tecnologies 
d’informació i comunicació en la gestió i 
comercialització de l’oferta turística.

1.5. Impuls del comerç local de proximitat.

- Plans d’organització comercial que con-
templen l’accessibilitat (per als vianants, 
aparcaments) i l’agrupació de comerços i 
serveis (zones comercials obertes).

- Campanyes de conscienciació a favor del 
xicotet comerç de proximitat pels seus va-
lors positius per a l’àmbit local, dirigides a 
les escoles i a la població.

- Foment de la innovació en el xicotet co-
merç (atenció al client, millora de la imatge 
dels establiments, màrqueting digital, ven-
des on-line...), amb la formació necessària 
per a això.

Objectiu Estratègic 2. Ocupabilitat, igualtat 
d’oportunitats i inserció laboral.

Cal tindre en compte que l’àrea funcional de la 
Ribera del Xúquer continua tenint un problema 
significatiu de desocupació: al març de 2017 l’atur 
registrat encara era més del doble del qual hi ha-
via a l’inici de la crisi. El fet que s’estiga produint 
una recuperació de l’ocupació en els anys recents, 
encara que encara insuficient, permet plantejar 
l’objectiu d’ocupabilitat en un sentit de millora ge-

neral de les oportunitats de la població d’inserció 
laboral, tant en l’accés a l’ocupació per compte 
d’altri com a través d’iniciatives d’emprenedoria. 
Es necessiten actuacions innovadores en matèria 
d’ocupació, com els projectes experimentals “La 
Ribera Impulsa”, desenvolupats pel PATER des de 
2017 en el marc del programa Avalem Territori de 
LABORA, que mostren les potencialitats d’una po-
lítica d’ocupació d’àmbit comarcal.

Línies estratègiques:

2.1. Coordinació i col·laboració entre els diferents 
agents que desenvolupen programes d’ocupació 
en el territori.

- Avançar en una perspectiva comarcal de 
col·laboració entre les entitats públiques 
que desenvolupen programes d’ocupació 
en l’àrea, sense negar la capacitat de ca-
dascuna de desenvolupar els programes 
que considere adequats.

- Compartir de forma sistemàtica la infor-
mació de tots els agents públics del terri-
tori sobre les actuacions que realitzen en 
matèria d’ocupació, per a poder col·laborar 
de manera formal i informal en aquelles 
accions en les quals es puguen desenvolu-
par sinergies i compartir recursos.

- Estendre la col·laboració en matèria 
d’ocupació a les entitats privades i orga-
nitzacions que actuen en el territori, par-
ticularment a les associacions empresa-
rials i sindicals.

- Continuïtat del programa Avalem Territori 
de LABORA, amb una major interacció amb 
el Pacte Territorial per l’Ús de la Ribera per 
a la definició d’actuacions i una planificació 
pluriennal que aporte estabilitat a aques-
tes actuacions.

- Consolidar i ampliar la xarxa d’agències i 
agents d’ocupació i desenvolupament local 
de la Ribera.

2.2. Foment de l’emprenedoria.

- Aprofundir l’activitat desenvolupada 
en foment d’iniciatives empresarials per 
l’àrea de promoció econòmica del Consorci 
de la Ribera.

- Accions de suport a la creació d’empreses 
(assessorament i acompanyament integral).

- Seguiment i suport a la consolidació dels 
projectes empresarials iniciats.

- Oferta d’espais públics en els quals es 
puguen desenvolupar activitats empresa-
rials en les seues etapes inicials, col·labo-
ració públic-privada en les iniciatives de 
coworking.

- Foment de la perspectiva col·laborativa i 
col·lectiva de l’emprenedoria, incorporant 
les possibilitats del cooperativisme i l’eco-
nomia social.

2.3. Accions dirigides a la inserció laboral per 
compte d’altri de les persones desocupades.

- Desenvolupament de la perspectiva col-
laborativa en les accions dirigides a la in-
serció laboral per compte d’altri: progra-
mes d’orientació que configuren equips de 
persones desocupades, amb el suport tèc-
nic de persones dinamitzadores (coaching), 
que col·laboren entre elles per a desenvo-
lupar les competències de cerca d’ocupa-
ció, amb especial atenció a competències 
personals i socials.

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

El plantejament general de la millora de l’ocu-
pabilitat en l’àrea funcional ha de prestar una 
atenció específica als col·lectius amb especials 
dificultats d’integració en el mercat de treball, 
particularment joves (especialment aquells 
amb dèficits de formació), dones, persones de-

socupades de llarga durada, majors de 45 anys, 
persones amb diversitat funcional o en situació 
d’exclusió social.

Línies estratègiques:

3.1. Promoció de l’ocupació juvenil.

- Diferenciar els programes d’actuació en fun-
ció dels diferents perfils dels joves, d’acord 
amb les orientacions de Avalem Joves.

- Orientació laboral dinàmica, participativa 
i col·laborativa, amb activitats on-line.

- Realització de pràctiques formatives i la-
borals adaptades a cada perfil de joves.

3.2. Accions dirigides a les persones majors de 45 
anys.

- Accions de requalificació per a aconseguir 
un retorn a l’ocupació quan les qualificacions 
dels majors de 45 anys no resulten adequa-
des als requeriments del mercat laboral.

- Acreditació de competències professionals 
adquirides mitjançant l’experiència laboral.

3.3. Accions dirigides a les persones en situació 
o risc d’exclusió social, aturats de llarga durada i 
col·lectius vulnerables.

- Coordinació dels programes d’ocupació 
desenvolupats en el territori amb els de-
partaments de serveis socials i les entitats 
que treballen amb col·lectius vulnerables.

- Accions formatives que milloren la inser-
ció laboral de persones de col·lectius vul-
nerables, així com experiències d’ocupació 
que les capaciten per a mantindre’s en el 
mercat laboral.

- Foment d’empreses d’inserció, de pro-
grames d’iniciativa social en col·laboració 
amb corporacions locals, de projectes sin-
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gulars desenvolupats per entitats sense fi-
nalitats de lucre dirigits als col·lectius més 
vulnerables, d’acord amb les orientacions 
de Avalem Experiència.

- Suport a Centres Especials d’Ocupació 
per al foment de l’ús de persones amb di-
versitat funcional.

- Programes de sensibilització de la socie-
tat i de les empreses per a superar estere-
otips que dificulten la inserció sociolaboral 
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.

Les activitats productives del territori, i les es-
tratègies per a impulsar-les, generen unes ne-
cessitats de qualificació que poden estar més 
o menys cobertes per part de la població local 
i del sistema de formació territorial. Les estra-
tègies d’ocupació han d’incorporar continguts 
formatius significatius i eficaços, dirigir-se als 
col·lectius amb majors problemes de qualifica-
ció de forma diferenciada i contribuir al desen-
volupament de les activitats productives en el 
territori. La col·laboració entre actors territori-
als és essencial en aquest sentit, incorporant 
en l’estratègia formativa a administracions pú-
bliques, agents econòmics i socials i centres de 
formació.

Línies estratègiques:

4.1. Coordinació territorial dels agents que parti-
cipen en la formació i de l’oferta formativa.

- Creació d’una entitat o consell comarcal 
de formació, amb presència dels diversos 
agents implicats (administracions locals, 
LABORA, centres de formació professional 
i per a l’ocupació, associacions empresa-
rials, sindicats...), per a detectar necessi-
tats formatives, coordinar i difondre les 

accions formatives i realitzar un mapa de 
recursos formatius.

4.2. Revisió de l’oferta formativa de forma cohe-
rent amb l’impuls de les activitats productives del 
territori i les necessitats de la població.

- Oferta formativa en la branca agrària 
per a atendre les necessitats formatives 
lligades al desenvolupament del clúster 
agroindustrial (indústria agroalimentària, 
serveis agraris especialitzats).

- Oferta formativa en fabricació mecànica i 
d’instal·lacions i manteniment per a aten-
dre les necessitats formatives dels sectors 
industrials.

- Oferta formativa en informàtica i comu-
nicacions per a donar suport a la moder-
nització tecnològica de les empreses i el 
desenvolupament de serveis avançats a 
les empreses, així com en comerç inter-
nacional i idiomes per a donar suport a la 
projecció internacional de les empreses.

- Oferta formativa relacionada amb la pro-
moció i gestió d’activitats turístiques (idi-
omes, informàtica i comunicacions, dina-
mització d’activitats, hostaleria, gestió em-
presarial).

- Oferta formativa relacionada amb l’impuls 
del comerç local (informàtica i comunicació, 
comerç i màrqueting, gestió empresarial).

- Oferta formativa relacionada amb serveis 
a les persones (atenció sociosanitària a 
persones dependents, activitats de temps 
lliure educatiu i juvenil, activitats físiques i 
esportives...).

- Oferta formativa transversal en cultura 
i gestió empresarial i en economia social 
(cooperativisme) per al desenvolupament 
i consolidació d’iniciatives emprenedores

- Programes formatius que eviten bretxes 
socials davant les exigències tecnològiques.

4.3. Desenvolupar una oferta formativa adequada 
als diferents col·lectius de la població.

- Adaptar les accions formatives als dife-
rents perfils de persones desocupades.

- Formació per a persones ocupades diri-
gida a la seua requalificació i a la millora 
de la competitivitat de les empreses.

Objectiu Estratègic 5. Qualitat de l’ocupació i 
millors pràctiques de gestió de la mà d’obra.

La recuperació de l’ocupació en el període 
recent en la Ribera del Xúquer mostra un im-
portant component de temporalitat, així com 
d’ocupació a jornada parcial que en part s’as-
socia a situacions de involuntarietat. La reduc-
ció d’aquests i altres indicadors de precarietat 
laboral per a augmentar la qualitat de l’ocupa-
ció és un objectiu estratègic, que no pot quedar 
en segon pla enfront de l’augment quantitatiu 
dels llocs de treball. El tipus d’activitats pro-
ductives que es realitzen en el territori, la seua 
forma d’organització i les pràctiques de ges-
tió de la mà d’obra, així com les seues opcions 
tecnològiques i de competitivitat, comporten 
una sèrie d’elements estructurals que influei-
xen significativament en la qualitat o precari-
etat de l’ocupació i que han de ser considerats 
per a la seua millora. El diàleg entre els agents 
socials i el foment de la responsabilitat social 
empresarial ofereixen un marc per al desen-
volupament de la qualitat de l’ocupació.

Línies estratègiques:

5.1. Avançar cap a un model de relacions laborals 
orientat a la millora de la qualitat de l’ocupació.

- Aposta i cooperació entre organitzacions em-
presarials i sindicals dirigida a la millora de la 
qualitat de l’ocupació com a objectiu.

- Realitzar una anàlisi compartida entre organit-
zacions empresarials i sindicals sobre els fac-
tors estructurals *precarizadores de cada activi-
tat productiva que podrien ser millorats, captar 
i promoure pràctiques empresarials que poden 
servir com a model i avançar a través del diàleg 
social en compromisos de qualitat de l’ocupació.

- Promoure des del Pacte Territorial per l’Ús de 
la Ribera models de responsabilitat social em-
presarial en les empreses de l’àrea, amb acci-
ons de sensibilització i suport tècnic.

- Reforç de l’activitat inspectora i la lluita contra 
el frau laboral.

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

L’anàlisi territorial mostra que la taxa d’activitat 
femenina és inferior a la masculina, al mateix 
temps que l’ocupació masculina ha crescut en 
l’etapa posterior a 2013 més que el femení, i la 
feminització de l’ocupació (poc més del 40% de 
les afiliacions a la Seguretat Social) és uns cinc 
punts inferior a la mitjana valenciana. Això mos-
tra una bretxa de gènere en ocupabilitat que es 
reforça quan s’observa que la feminització de 
la desocupació en l’àrea funcional ha crescut 
en l’etapa expansiva recent (en 2017 el 59% del 
total d’atur registrat correspon a dones). L’ocu-
pació a jornada parcial recau clarament més 
sobre les dones. La dinàmica positiva recent 
del mercat de treball no s’està traduint en una 
reducció d’aquestes diferències de gènere, que 
ha de ser assumida com a objectiu transversal 
de totes les actuacions en matèria d’ocupació.

Línies estratègiques:

6.1. Actuacions en matèria d’ocupació orientades 
especialment a les dones.

- Actuacions d’orientació, formació i inser-
ció laboral orientats especialment a les 
dones o que contemplen una atenció espe-
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cífica a les dones en matèria d’ocupabilitat.

- Fomentar projectes d’emprenedoria que 
siguen protagonitzats per dones.

- Promocionar la inserció laboral de les do-
nes en aquells àmbits del mercat de treball 
(sectors, professions, nivells de responsabili-
tat) en els quals tenen una menor presència.

6.2. Desenvolupament d’actuacions dirigides a la 
igualtat entre homes i dones.

- Fomentar la igualtat de gènere com a 
contingut del Pacte Territorial per l’Ús de 
la Ribera de forma compartida pels actors 
públics, organitzacions empresarials i sin-
dicals.

- Informar i sensibilitzar al conjunt del tei-
xit productiu referent a les matèries que 
formen part dels plans d’igualtat en les 
empreses i fomentar la seua implantació.

- Millorar el suport tècnic en matèria 
d’igualtat a empreses i organitzacions, 
ampliant la xarxa d’agents d’igualtat de la 
comarca.

- Sensibilització social sobre la igualtat en-
tre homes i dones amb activitats en cen-
tres educatius, empreses i associacions 
del territori.

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

La millora de les infraestructures i equipaments 
incideix positivament en la competitivitat de les 
activitats productives, en la qualitat de vida de 
les persones, en l’atractiu territorial (per a per-
sones i empreses) i en l’articulació dels territo-
ris, 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.

Línies estratègiques:

7.1. Millora de les comunicacions internes i exter-
nes en la Ribera del Xúquer.

- Millorar les comunicacions de transport 
entre els municipis de la Ribera, per a mi-
llorar la cohesió interna de l’àrea i facilitar 
els desplaçaments per motiu de treball, 
formació o accés a serveis públics, implan-
tació efectiva del Corredor Mediterrani.

7.2. Millora dels polígons empresarials.

- Millora de la qualitat de les infraestructu-
res dels polígons (accessibilitat, subminis-
traments, xarxa informàtica, il·luminació, 
gestió de residus, plans de seguretat...).

- Promoure l’associacionisme de les em-
preses radicades en els polígons per a 
aconseguir una millor interlocució amb les 
administracions públiques i impulsar ser-
veis avançats comuns.

Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i 
xarxes.

L’àrea funcional de la Ribera del Xúquer comp-
ta amb una organització territorial institucional 
i política significativa amb una llarga tradició, a 
través de les Mancomunitats de la Ribera Alta i 
de la Ribera Baixa, que inclouen pràcticament a 
tots els municipis de totes dues comarques. Totes 
dues entitats constitueixen el Consorci de la Ribe-
ra, amb missions relacionades amb el medi am-
bient, el desenvolupament local o la promoció del 
turisme en l’àmbit comarcal. En aquest Consorci 
s’integra el Pacte Territorial per l’Ús de la Ribera, 
en el qual participen totes dues mancomunitats, 
així com organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i 
empresarials (FEDALCIS i Associació Empresari-
al d’Alzira). A més existeix una xarxa d’Agències 
d’Ocupació i Desenvolupament Local municipals 
i comarcals. El teixit associatiu de l’àrea és di-
vers, si bé amb una base més local que comarcal. 
Aquestes xarxes han de ser aprofundides i ampli-

ades per a una adequada definició i desenvolupa-
ment consensuat de les estratègies d’ocupació en 
el territori, com es planteja en el programa Ava-
lem Territori de foment dels acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local en la 
Comunitat Valenciana.

Línies estratègiques:

8.1. Potenciar el Pacte Territorial per l’Ús de la Ribera.

- Desenvolupar l’experiència de col·laboració 
comarcal entre actors públics i organitzaci-
ons empresarials i sindicals del Pacte Terri-
torial per l’Ús de la Ribera, aprofundint l’acord 
territorial per l’ocupació i obrint-lo a la col·la-
boració amb més entitats del territori.

- Suport de LABORA a la dinàmica dels 
pactes territorials per l’ocupació (continu-
ïtat del pla Avalem Territori o impuls d’al-
tres programes d’ocupació concertats des 
dels territoris).

8.2. Impulsar l’associacionisme dels actors eco-
nòmics i socials i fomentar a través de la coope-
ració el seu caràcter comarcal.

- Impulsar l’associacionisme empresarial 
en els sectors industrials de petita i mitja-
na empresa, en el sector agroindustrial, en 
l’activitat hostalera..., i potenciar una ma-
jor cooperació a nivell comarcal entre les 
associacions empresarials locals de cara 
a les estratègies d’ocupació.

- Promoure l’associacionisme en activitats 
socials i culturals per a mantindre la iden-
titat de territori de la comarca.

8.3. Fomentar la participació dels agents territori-
als en xarxes externes al territori.

- Participació en projectes i xarxes europeus.

- Conformar una xarxa d’Acords territorials 
valencians en matèria d’ocupació i desen-

volupament local, en el marc del pla Avalem 
Territori, que permeta la cooperació entre 
Pactes de diferents territoris i la seua inte-
racció amb LABORA de cara a millorar les 
polítiques territorials d’ocupació.

Objectiu Estratègic 9. Transversalitat de la 
innovació.

La innovació és un eix transversal de les estra-
tègies d’ocupació, tant pel que respecta a l’im-
puls a les activitats productives (no solament 
innovacions tecnològiques, sinó en les formes 
d’organització de la producció, en l’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 ac-
tors territorials...

Línies estratègiques:

9.1. Difusió d’informació sobre activitats innova-
dores i programes de suport a la innovació.

- Col·laboració dels agents públics i privats 
perquè el coneixement d’experiències re-
eixides i replicables d’innovació arribe al 
conjunt d’empreses de l’àrea.

- Difusió dels programes de suport a la in-
novació en petites i mitjanes empreses i a 
través de la cooperació entre empreses.

9.2. Potenciar les activitats de serveis avançats a 
les empreses, la cooperació entre empreses i la 
relació amb centres tecnològics per a incorporar i 
desenvolupar innovacions.

- Foment de l’oferta de serveis empresarials 
avançats (I+D+i, assessorament en noves 
tecnologies) en el territori, per a millorar les 
capacitats d’innovació de les empreses.

- Cooperació entre empreses en el desen-
volupament de projectes innovadors, amb 
suport públic.
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- Millorar la interacció de les empreses del 
territori amb centres tecnològics.

9.3. 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 les ac-
tivitats de serveis, particularment en el co-
merç local de proximitat i l’oferta turística.

- Evitar situacions de bretxa digital que 
dificulten l’accés a l’ocupació a part de la 
població.

9.4. Foment de la innovació social.

- Suport a iniciatives d’economia social i 
emprenedoria social que perseguisquen 
finalitats d’innovació social.

- Fomentar la col·laboració entre la ciuta-
dania, les entitats i organitzacions socials, 
les empreses i les administracions públi-
ques per a desenvolupar i implementar 
noves idees (productes, serveis, models) 
dirigides a satisfer les necessitats socials 
insuficientment ateses.

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN L’ÀREA FUNCIONAL 

DE XÀTIVA

Ghaleb Fansa, Jorge Hermosilla, Joan Carles Membrado 
i Jose Vicente Aparicio 
Universitat de València

L’Àrea Funcional de Xàtiva es localitza en la part 
central de la Comunitat Valenciana i està com-
posta per 38 municipis: la totalitat dels 19 mu-
nicipis de la Costera, sis municipis dels set que 
conformen la comarca de la Canal de Navarrés, 
a excepció de Millars, i els dotze més meridio-
nals de les Ribera Alta.

L’àrea funcional de Xàtiva comprèn la comar-
ca de la Costera, que al seu torn se subdivideix 
en la Costera estricta i l’Horta de Xàtiva (Xàtiva, 
Canals, l’Alcúdia, Novetlè, la Llosa de Ranes, el 
Genovés, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, 
Cerdà, Barxeta, Estubeny, la Granja de la Cos-
tera, Llocnou d’en Fenollet, Torrella i Vallés) i la 
Vall de Montesa (Moixent, la Font de la Figuera, 
Vallada i Montesa), la veïna Canal de Navarrés 
(Énguera, Navarrés, Xella, Anna, Quesa, Bolbait 
i Bicorb) i els pobles adjacents de la Ribera Alta 
o Ribera xativina, formada per Vilanova de Cas-
telló, Manuel, l’Ènova, Senyera, Sant Joanet i 
Rafelguaraf (conca baixa del riu Albaida), d’una 
banda, i per Sumacàrcer, Cotes, Sellent, Càrcer, 
Alcàntera i Beneixida (Vall de Càrcer), per l’al-
tre. Aquestes dues subcomarques que formen 
la Ribera xativina van ser incloses per Joan So-
ler en 1970 a la comarca de la Ribera Alta, però 

tradicional i històricament han basculat sempre 
cap a Xàtiva, igual que els pobles de la Canal 
de Navarrés, i alguns altres de la Vall d’Albai-
da (Benigànim, Bellús, Alfarrasí, etc.) que, no 
obstant això, estan inclosos en l’àrea funcional 
d’Ontinyent.

Bufona amb les àrees funcionals de València i 
La Ribera del Xúquer, al nord; la Safor, a l’est; 
la Vall d’Albaida i el Vinalopó, al sud; i Requena 
a l’oest. Els principals eixos muntanyencs que 
la travessen són la Serra Grossa que forma la 
seua frontera natural amb la Costera; la Serra 
Plana; la serra d’Énguera i al nord els Massis-
sos del Caroche i el Queixal de Corts. Tots ells 
drenats pel Riu Xúquer i els seus afluents, el 
Sellent i Cànyoles-Albaida.

La superfície forestal de l’àrea d’estudi aconse-
gueix una mitjana superior al 62% del territori, 
una de les més altes en la Comunitat Valencia-
na (la mitjana valenciana és del 54%). És més 
alta a la Canal de Navarrés (78,5%), més baixa 
en la Costera (50,5%), i encara més baixa en la 
Ribera xativina (sobre el 30%). Aquestes dades 
reflecteixen que estem davant una zona diversa 
i complexa, que compta amb àrees d’un elevat 
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valor paisatgístic i ambiental. El context natural 
és fonamental en el disseny del desenvolupa-
ment socioeconòmic de la Canal de Navarrés 
i de la Vall de Montesa (Montesa, Vallada, Moi-
xent, la Font de la Figuera), i ho és una mica 
menys en la Costera estricta (Xàtiva-Canals) i 
en la Ribera xativina, molt més desenvolupades 
des del punt de vista agrari.

Compta amb una població d’uns 107.515 ha-
bitants (el 2,2% del total de la Comunitat Va-
lenciana) i una superfície de 1.240,6 km2 (el 
5,3%), la qual cosa suposa una densitat d’uns 
87 habitants per km2, molt inferior a la mitja-
na valenciana (213 habitants per km2). Quant a 
la distribució espacial de la població s’observa 
major densitat en els municipis més orientals 
de l’àrea, és a dir, a Xàtiva i els municipis ri-
berencs confrontants amb unes densitats que 
superen a les de la Comunitat Valenciana, en 
concret 14 dels 38 municipis que la componen. 
Destaca l’Alcudia de Crespins amb de 988,4 
hab./km2, seguit de Canals amb 623,6 hab./km2. 
La densitat descendeix cap a l’interior fins a ar-
ribar a la xifra més baixa a Bicorb (3,9 habitants 
per km2). Els municipis amb major població 
són Xàtiva i Canals amb 29.070 i 13.631 habi-
tants que representen el 39,7% de l’àrea fun-
cional. En l’extrem oposat s’emplaça Estubeny 
amb el 0,1%.

La variació de població en el període 2008-2017 
en l’àrea ha sigut de -5% (el 1,75% en la Comu-
nitat Valenciana), és a dir, ha perdut població, a 
excepció de l’àrea funcional de València. Aques-
ta dinàmica de pèrdua poblacional també s’ob-
serva en les àrees veïnes, encara que en menor 
mesura al Vinalopó. Els municipis que més han 
experimentat aquest descens han sigut Énguera 
i Montesa els quals han perdut més del 15%. En 
l’extrem oposat es troben Sant Joanet, Novetlè i 
Vallés amb un guany de més del 8%. Cal desta-
car que cap una de les entitats locals amb més 
de 5.000 habitants ha experimentat creixement.

En l’àrea funcional de Xàtiva podem trobar diver-
sos béns amb alguna figura de protecció oficial, 

entre els quals destaquen els Béns d’Interés Cul-
tural (BIC), Béns de Rellevància Local (BRL), Ja-
ciments Arqueològics, Béns etnològic, etcètera.

L’àrea funcional compta amb un patrimoni cul-
tural excepcional que hauria de ser aprofitat 
per a fomentar una economia local basat en els 
recursos culturals. I enfocar tot el ric patrimoni 
cultural com un actiu econòmic amb la finali-
tat de promocionar nous jaciments d’ocupació 
en aquest sector. Per tant, seria necessària la 
participació de l’administració pública, les uni-
versitats, la resta del sistema formatiu i cultural 
en la creació d’una espècie de districte cultural 
amb l’objectiu estratègic d’enfocar la cultura 
com un actiu econòmic, alhora que s’enfortei-
xen les xarxes comarcals i el sentiment de per-
tinença al territori.

Aquest territori ha sigut tradicionalment l’espai 
de connexió entre els espais litorals de la Co-
munitat Valenciana i les rutes de comunicació 
amb la Meseta i el centre peninsular. Aquesta 
posició estratègica s’ha revaloritzat recentment 
amb l’execució de l’autovia central de comuni-
cació dels espais industrials de l’interior, com 
els d’Ontinyent, Alcoi o la Foia de Castalla. 

En l’àrea funcional es poden distingir tres sec-
tors clarament diferenciats; un territori d’interior 
relativament aïllat,  la Canal de Navarrés, un in-
terior però ben comunicat, la Vall de Montesa, un 
de plana ben desenvolupat en el sector serveis, 
la Costera i finalment, una plana amb gran po-
tencial agrícola i agroalimentari (la Ribera xati-
vina). Es tracta doncs d’un territori divers que es 
tradueix en un mercat de treball molt heterogeni.

La zona d’estudi és un territori de tradició agrí-
cola i industrial, amb un valor creixent dels 
serveis sobretot en els municipis de major pes 
poblacional. Els afiliats a la Seguretat Social en 
agricultura en el segon trimestre de 2018 re-
presenten el 8,5% de les afiliacions. El major 
pes recau en els municipis de Torrella, Rafel-
guaraf, Sumacàrcer, l’Ènova i Sellent (més del 
30 d’afiliacions). La indústria, concentrada es-

pecialment en el corredor del Riu Cànyoles (Xà-
tiva-Canals-l’Alcúdia), suposa el 18,4% i en la 
qual destaquen els municipis de Novetlè i Moi-
xent amb més del 40% d’afiliacions. El 64,5% 
estan en el sector serveis. Els municipis amb 
major predomini són Beneixida, Estubeny, Xàti-
va, Sant Joanet, la Granja de la Costera i Càrcer 
amb més del 70% d’afiliacions. Finalment, el 
sector de la construcció acull al 8,5% dels afili-
ats, els quals es concentren en els municipis de 
Senyera (35%) i el Genovés (27%).

Si posem l’accent en la dinàmica de creació 
d’empreses per al període 2014-2018 ha sigut 
del 12,91%, creixement una mica superior al 
de la Comunitat Valenciana (11,13%). No obs-
tant això, si analitzem la creació d’empreses a 
nivell municipal, observem que hi ha municipis 
la variació dels quals ha sigut de més del 20% 
(Sant Joanet, Sellent, Beneixida, Quesa, Suma-
càrcer, Rotglà i Corberà, Alcàntera de Xúquer, 
Bicorb, Senyera, Llocnou d’en Fenollet, Bolbait 
i Canals). Per contra, els municipis de la Granja 
de la Costera, Cerdà, Barrada i l´Ènova han ex-
perimentat una variació negativa.

En el lapse de temps comprés entre el 2014 i 
el 2018 les empreses que han experimentat un 
major creixement, en termes generals, han si-
gut les que posseeixen entre 50 i 249 treballa-
dors amb un increment del 36%, un 10% supe-
rior al de la Comunitat Valenciana (25,5%). Així 
mateix el nombre d’empreses implantades en 
el territori amb un nombre de treballadors en-
tre 10 i 49 s’ha incrementat en més d’un 30%. 
No obstant això, si analitzem la distribució de 
nombre d’empreses per a l’any 2018, aquelles 
amb major presència en el territori són les que 
tenen entre 1 i 9 treballadors (86%), seguides 
de les de 10 a 49 (12%). Entre 50 i 249 només 
l’1%. Aquestes dades ens permeten caracterit-
zar l’espai com un territori en el qual predo-
minen les PIME.

En relació al capital social en l’àrea funcional, 
s’observen certes diferències entre les dues 
comarques que, bàsicament, la componen, la 

Canal i de la Costera. En la primera hi ha una 
important trama associativa en el territori (des-
taquen associacions pel desenvolupament rural 
com la del Grup d’Acció Local Massís del Caroig 
o l’associació per la defensa de la naturalesa 
d’Énguera ADENE). Es confirma la idea ante-
riorment exposada sobre la importància que 
aquesta comarca atorga a la seua capital natu-
ral, ja que és la pròpia població la que s’organit-
za en la defensa i posada en valor de l’entorn.

En la Costera predominen associacions em-
presarials com ADEXA i XACEX. Ambdues tenen 
un àmbit geogràfic comú: la ciutat de Xàtiva. En 
la resta del territori existeixen xicotetes inicia-
tives d’associacions de comerciants i empresa-
ris que rarament han fructificat. La majoria 
dels casos han quedat com a estructures bui-
des, malgrat estar constituïdes, per falta d’un 
lideratge clar i associats que faciliten el valor 
d’aquestes associacions.

A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS

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

Aquest 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 a la consecució d’un mer-
cat inclusiu, amb oportunitats equitatives a tots 
els col·lectius i amb un suport específic i inte-
gral a l’emprenedoria.

Durant la crisi econòmica la població s’ha en-
frontat a un procés que, en moltes ocasions, no 
havien hagut d’afrontar en tota la seua vida la-
boral. Aquest és la cerca d’ocupació. La labor 
dels orientadors laborals està més que provada 
per a mostrar a aquelles persones la via per a 
potenciar les seues habilitats, millorar la seua 
ocupabilitat i, en definitiva, afrontar la cerca 
d’ocupació sense una actitud contraproduent. 
En totes dues comarques, s’ha advertit una to-
tal falta d’estructura d’orientació. Aquest ser-
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vei s’ofereix quasi en exclusiva pLABORA en la 
Costera, sense una perspectiva municipal. Men-
trestant, a la Canal de Navarrés ho realitza la 
tècnica de la Mancomunitat desplaçant-se pels 
municipis. És molt significatiu el cas de Xàtiva, 
que no comptava amb servei d’orientació labo-
ral fins que LABORA va convocar la subvenció 
d’orientadors laboral, per la qual cosa és un 
servei completament temporal.

Línies Estratègiques:

- Programes dirigits a la inserció de perso-
nes desocupades. Disposa el territori d’al-
guns programes orientats a l’ocupabilitat 
de les persones d’atur de llarga duració. 
Aquests programes són oferits des de La-
bora (LABORA) o des de les pròpies agèn-
cies de desenvolupament local.

- Foment de cultura emprenedora i desen-
volupament d’iniciatives emprenedores. 
Existeixen iniciatives en aquest sentit, no 
obstant això, la seua presència és feble i 
no cobreix la totalitat del territori de l’àrea 
funcional i es restringeix a les capitals co-
marcals.

- Facilitar desenvolupament d’activitats 
d’autoocupació. A través de la creació d’una 
zona de coworking o vivers d’empreses.

- Fomentar iniciatives d’economia social. 
Hi ha una feble presència en el territori de 
referència. Cal destacar la labor de FEVEC-
TA (Federació Valenciana de Cooperatives 
de Treball Associat) i el Grup d’Acció Local.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l›estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i en-
riquiment de la negociació col·lectiva. La mo-

tivació i satisfacció del treballador, mitjançant 
oportunitat de desenvolupament professional 
i la participació en diferents àmbits de l›em-
presa, seran, igualment, requisits d›un treball 
de qualitat, d›acord amb els nivells de qualifica-
ció dels treballadors.

Línies Estratègiques: 

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la 
disminució de la temporalitat. Una acció 
que està íntimament relacionada amb l’es-
tructura econòmica, és a dir, amb els sec-
tors d’activitat econòmica, ja que les dife-
rents branques són les que determinen, en 
última instància, el nombre de treballadors 
temporals necessaris. Així, les branques 
de construcció i agricultura tenen, per la 
seua pròpia estructura productiva, unes 
necessitats d’ocupació temporal diferents 
de les activitats de serveis i d’indústria.

- Mesures de seguretat i salut laboral.

- Incorporació de mesures per a combatre i 
reduir pràctiques de l’economia submergida.

- Mesures contra la sobrequalificació, in-
fraqualificació (l’abandó dels estudis de 
molts joves en el boom de la construcció) i 
precarietat laboral.

- Ajuda a la conciliació familiar i laboral.

- Impuls al diàleg social.

- Responsabilitat social i empresarial: “bo-
nes pràctiques” i ocupació local.

- Participació del treballador en l’empresa 
(gestió, beneficis, propietat). Aplicació de 
principis de l’economia social.

- Prevaldre els cursos (aules homologa-
des) per a formació de personal, especial-
ment els de cuina, energia renovable i al-
tres segments emergents. Alguns cursos 

més específics també són importants (ar-
tesans de la pilota valenciana, maçoneria 
per a pedra en sec)    

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

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot per 
a aquells col·lectius amb capacitats o condicions 
que els impedisquen igualtat d’oportunitat d’accés, 
amb especial atenció a la prevenció de l’exclusió.

Línies Estratègiques:

- Servei d’orientació i intermediació a tre-
balladors i a demandants. S’han dut a ter-
me les tasques d’orientació per l’oficina 
de LABORA a Xàtiva. No obstant això, en 
la resta dels municipis, allunyats de Xà-
tiva, han sigut els AEDL qui han realitzat 
aquesta labor. 

- Suport a col·lectius en risc d’exclusió so-
cial. És necessària una atenció personalit-
zada per a aconseguir la inserció d’aquests 
col·lectius. En tot cas, la prevenció es con-
verteix en una eina fonamental per a com-
batre contra aquest fenomen.

- Incentius a la inserció de col·lectius des-
favorits (joves, majors de 45 anys, aturats 
de llarga duració, diversitat funcional).

- Emprenedoria i autoocupació com a 
eines d’apoderament del col·lectiu desfa-
vorit. En aquesta direcció. Existeixen inici-
atives puntuals de formació específica per 
a l’aprenentatge d’oficis. 

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 perspec-
tiva de desenvolupament territorial, en particu-
lar 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 re-
collit en l’objectiu estratègic 1, han d’informar 
les accions de formació dissenyades. L’anterior 
es complementarà amb el suport a les defici-
ències de grups socials concrets, també prèvia 
detecció de les mateixes en el diagnòstic de ne-
cessitats de formació.

Línies Estratègiques:

- Formació de persones desocupades: 
específica per a buscar ocupació i requa-
lificació (capacitar i actualitzar coneixe-
ments i competències). La Canal de Na-
varrés. La seua riquesa en capital natural 
i qualitat de vida està fent que moltes 
persones d’avançada edat decidisquen 
passar els últims anys de la seua vida en 
aquest territori, les especials condicions 
ambientals fan que siga idoni per a això. 
Les residències estan completament ple-
nes i en molts dels casos no amb gent del 
territori. Potenciar aquesta activitat afa-
voriria l’arrelament de persones més jo-
ves que troben en ella una forma de vida 
i de desenvolupar la seua carrera profes-
sional. Es necessiten professionals i exis-
teix una alta demanda d’aquest servei, ja 
que la població local també es troba im-
mersa en un procés d’envelliment. Aline-
ar aquesta oportunitat amb la formació 
ho considerem un element clau per al 
desenvolupament.

- Formació de persones ocupades, qua-
lificació professional (formació contínua 
i aprenentatge permanent), així com el 
maneig d’útils i eines informàtiques. I no 
deixar de costat la possibilitat d’implantar 
mòduls de formació professional amb una 
component en línia i permeta als ja em-
prats desenvolupar aquests cursos sense 
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haver de renunciar al seu lloc de treball, 
alguna cosa que difícilment faria.

- Formació segons noves necessitats en 
un horitzó de mig-llarg termini.

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

- Formació específica a col·lectius desfa-
vorits.

- Formació específica amb compromís de 
contractació. No és possible el compromís 
de contractació. 

- Foment de la formació professional, i im-
puls de la formació dual. Impuls d’aquells 
mòduls de formació on existeix una de-
manda ni coberta o on podria existir una 
possibilitat de demanda. 

Objectiu Estratègic 5. Consolidació del 
model productiu mitjançant el va imposar 
de sectors existents i el suport a noves 
activitats especialment de major valor afegit, 
en el context del desenvolupament local.

Donada la importància del desenvolupa-
ment econòmic com a motor de generació 
d’ocupació, l’enfortiment de la competiti-
vitat es converteix en objectiu clau del pla, 
per la qual cosa el desenvolupament de 
les activitats productives, especialment 
les de major 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’aten-
ció de l’estratègia.

Línies Estratègiques:

- Estructura empresarial sòlida i competi-
tiva, vinculada al territori i la seua verte-
bració: referència als clústers econòmics.

- Identificació i suport a les empreses amb 
alta generació d’ocupació.

- Suport financer i atenció a les PIME en 
dificultats.

- Impuls a una agricultura comercial sos-
tenible. L’agricultura s’ha mostrat en forta 
reculada, sense relleu generacional i amb 
poca adaptació als nous mercats. Es pro-
posa el foment de l’agricultura ecològica, 
que no solament és respectuosa amb el 
medi ambient, sinó que marca una ten-
dència de la població feia formes de vida 
més sanes i naturals. Aquest territori pos-
seeix unes terres fèrtils i encara conser-
va el know-how d’aquells agricultors que, 
hui dia, cultiven algunes de les terres com 
a hobby o per a consum propi. Posar la 
terra al servei de la gent, per a fomentar 
oportunitats de treball per a joves i apli-
car noves tecnologies i canals de venda 
marcaria l’esdevenir del sector. En defini-
tiva, poder fer viables aquelles xicotetes 
iniciatives agrícoles que en l’actualitat no 
s’estan aprofitant.

- Aprofitament del potencial endogen 
d’ocupació en el comerç local i de proxi-
mitat. Suport a l’associacionisme entre es-
tabliments comercials a la comarca, tenint 
com a referència l’activitat a Xàtiva.

- Millora de l’accessibilitat a les zones de 
comerç local. A Xàtiva s’observa una cri-
si del comerç local per falta de places 
d’aparcament i perquè els seus horaris són 
molt restringits. El centre comercial Plaza 
Mayor està en crisi perquè no és accessi-
ble a peu i està exposat a la intempèrie.  

- Suport a empreses del sector turístic, 
mitjançant polítiques coordinades supra-
municipals, comarcals i metropolitanes. La 
cerca de sinergies entre un turisme molt 
diferenciat pot potenciar l’aparició de no-
ves iniciatives empresarials en el territori. 

Ens referim al turisme cultural i natural 
que predomina a les comarques de la Cos-
tera i la Canal de Navarrés respectivament. 
Es torna a la idea de cooperació territorial, 
una via poc explorada en aquest territori. 
L’objectiu ha de ser la generació de paquets 
turístics que incloguen propostes integra-
dores. S’ha detectat una falta d’aquest ti-
pus de figura pels alts costos que suposa 
una creació d’una agència amb capacitat 
per a oferir un conjunt atractiu de produc-
tes i existents. El treball amb fórmules co-
operatives i d’agregació de recursos serà 
una de les línies que les mancomunitats i 
el Pacte Territorial per l’Ocupació treballe 
en les pròximes edicions, en el desenvolu-
pament de la línia que ha obert en el seu 
primer any de vida.

- Foment d’accions dirigides a l’impuls 
d’activitats industrials i logístiques, així 
com els processos d’internacionalització 
empresarial.

- Suport a territoris, comarques i municipis 
desfavorits: desenvolupament equilibrat 
del territori mitjançant polítiques “regene-
radores” davant els problemes generats 
per la industrialització tradicional, despo-
blació, crisi de l’agricultura comercial, etc.

- Atracció d’empreses i creixement em-
presarial, mitjançant l’impuls de la I+D+i 
en les empreses, en el context del Sistema 
d’innovació valencià.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals 
(conciliació, salari, llocs directius).

Línies Estratègiques:

- Fomentar igualtat entre homes i dones.

- Mesures concretes que milloren la con-
sideració de la dona en el mercat laboral.

- Mecanismes d’antidiscriminació.

- Mesures de conciliació.

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

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

La millora d’aquests factors incideix en la com-
petitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de 
les persones, en l’atractiu territorial (per a per-
sones i empreses) i en l’articulació dels territo-
ris, tant la interna com la connectivitat externa. 
Es recullen factors decisius en el desenvolupa-
ment 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 (caixers auto-
màtics, oficines de Correus, transport, etc.)

Dotar al territori d’una estructura forta d’ori-
entació laboral, que no solament assessora als 
aturats, sinó que faça prospecció laboral per-
què les empreses no es vegen desplaçades i 
espantades pel sector públic és un servei que 
la població demanda en aquesta zona.

- Millora de les comunicacions internes i 
externes. El transport públic de viatgers 
mostra importants deficiències, tant per 
carretera com per ferrocarril dins de l’àrea 
funcional, i fins i tot, dins de les pròpies 
comarques que la formen. Això dificulta la 
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cohesió territorial i probablement fomenta 
dinàmiques poblacionals negatives.

- Millora de la infraestructura industrial. 
Sobretot, és necessari escometre algunes 
actuacions per a la millor d’algunes subes-
tacions elèctriques per a garantir el sub-
ministrament energètic tant a llars com 
les activitats econòmiques que la precisen.

- Millora de la infraestructura de serveis 
d’Internet d’alta velocitat, ja que s’observa 
que les infraestructures de telecomunica-
cions mostren necessitades de modernit-
zació, especialment en els municipis més 
xicotets i els disseminats.

2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB LES XARXES TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i 
xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns, 
tant per a la promoció de l’emprenedoria soci-
al, projectes de formació i orientació, i inserció 
laboral d’aturats com per a l’assessorament a 
l’empresari. 

Línies Estratègiques

- Foment de la cooperació amb agents pú-
blics i privats en temes d’ocupació, forma-
ció i emprenedoria. La constitució de punts 
PAE en totes dues mancomunitats enforti-
ria el paper dels Agents de Desenvolupa-
ment Local, que seran clau en el futur de 
projectes com el Pacte Territorial, i a més 
atorgaria un recurs a aquelles persones 
que volen emprendre i no saber com. Els 
recursos són infinits, ja que existeixen fins 
i tot xarxes per a facilitar aquesta tasca i, 

si fora necessari, capacitar a aquests tèc-
nics. La xarxa AEDL, la pròpia xarxa AFIC 
o els CEEI faciliten l’assessorament, però 
aquest ha d’arribar fins a l’escala local.

- Creació de xarxes territorials tècniques 
per a creació de plans d’ocupació i redac-
ció de Plans de desenvolupament local i 
comarcal, després del coneixement de les 
dinàmiques territorials dels sistemes lo-
cals d’ocupació.

- Afavorir l’associacionisme a escala ter-
ritorial dels diferents actors. Una de les 
majors febleses d’aquest territori és la 
falta d’estructures associatives empresa-
rials eficaces. En l’àmbit d’actuació del 
Pacte Territorial destaquen algunes as-
sociacions per la seua col·laboració en 
projectes de desenvolupament econòmic, 
tals com l’Associació d’Empresaris de 
Xàtiva i la Costera (ADEXA) i l’Associació 
d’empresaris de Xàtiva (XACEX), així com 
l’Associació d’empresaris de l’el Genovés, 
l’associació de comerciants de la Canal, 
ASSOCIEM Canals o les associacions de 
comerciants i empresaris turístics del 
Massís del Caroig. 

En l’àmbit supramunicipal hi ha associacions 
o projectes de cooperació com el Grup d’Acció 
Local Massís del Caroig, els Terres dels Alforins 
(cellers i municipis alineats en el seu objectiu) 
o el Consorci de les Comarques Centrals Valen-
cianes. Pel que respecta a mancomunitats, cal 
citar la de la Vall de Càrcer (proveïment d’aigua 
potable), la de la conca baixa del riu Albaida per 
a serveis de benestar social, la de la Costera-la 
Canal (fems, sanejament, tercera edat, etc.) i la 
privativa de la Canal de Navarrés (residus, tu-
risme, etc.).

La cohesió territorial ha resultat un problema 
en l’àrea d’estudi. Per això, la cooperació su-
pramunicipal ha de ser un dels eixos sobre els 
quals continuar treballant des del Pacte Territo-
rial. Una entitat que engloba a tots els munici-

pis més enllà del municipalisme que a vegades 
atorga lectures esbiaixades. Es proposa fomen-
tar l’associacionisme de totes dues comarques, 
de manera que entitats de diferents territori-
als col·laboren en determinats projectes en els 
quals la creació de sinergies entre els uns i els 
altres afavorisca el resultat final. La creació 
d’una associació d’emprenedors que englobe 
totes dues comarques pot ser un punt de par-
tida, però s’ha de pensar en l’associacionisme 
com un model econòmic per a poder potenci-
ar les particularitats d’aquest territori. Al llarg 
de diagnòstic realitzat, S’han detectat determi-
nades activitats que en l’actualitat no tenen la 
capacitat suficient per si mateixes per a cons-
tituir un mitjà de vida, però que sí que resul-
ten viables amb fórmules cooperatives. L’ade-
quat assessorament i l’acostament d’aquesta 
cultura a la població derivaran en la generació 
d’oportunitats.

Objectiu Estratègic 9. Xarxes territorials 
externes, col·laboracions

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àm-
bit internacional, totes vinculades a l’ocupació, 
amb la fi conèixer experiències i projectes que 
permeten millorar l’eficàcia i eficiència de les 
polítiques laborals locals.

El sector logístic és imprescindible per a l’ac-
tivitat econòmica i la seua implantació en un 
territori depèn de posicions geogràfiques es-
tratègiques i bones comunicacions. En la Coste-
ra, es donen les condicions essencials per a la 
seua aplicació. Atraure aquest sector generaria 
la creació de llocs de treball i un efecte anome-
nada a altres indústries. La situació de la Cos-
tera, amb bones comunicacions amb el sud de 
la península i l’altiplà central, a més d’infraes-
tructures directes amb el nord cap a València i 
Barcelona amb els seus ports marítims fa molt 
interessant la potenciació d’aquest sector.

Línies Estratègiques:

- Creació de xarxes supracomarcals, en 
concret la xarxa territorial de les Comar-
ques Centrals, mitjançant iniciatives de col-
laboració, comunicació i cooperació.

-Foment d’àrees empresarials, basades en 
la connectivitat.

- Impuls a la internacionalització de les em-
preses.

- Afavorir xarxes externes de coneixement, 
amb un paper protagonista de les Univer-
sitats.

3/ 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconómicos. Per tot això és 
considerat com a objectiu transversal en l’es-
tratègia territorial d’ocupació.

Línies Estratègiques:

- Serveis d’orientació online, noves tecnolo-
gies de la informació. És un requisit indis-
pensable disposar de les noves tecnologies 
perquè proliferen els processos d’innovació. 
Així mateix, és necessari l’acompanyament 
a l’empresa mitjançant l’assessorament.

- Promoció desenvolupament i activitat 
econòmica (diversificació, visió innovadora)
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- Suport als ecosistemes territorials d’inno-
vació i emprenedoria. El territori ha evidenci-
at una preocupant falta d’innovació i iniciati-
va emprenedora. Per això, s’ha de facilitar al 
màxim la tasca d’emprendre a aquells pro-
jectes que puguen sorgir. L’estructura de les 
mancomunitats compta amb professionals 
amb capacitat suficient per a assessorar 
persones amb iniciatives, no obstant això, no 
es pot deixar aquesta figura com una bona 
voluntat, se li ha de donar entitat.

Un dels casos d’innovació més cridaners es 
refereix a la iniciativa dels cellers dels Terres 
dels Alforins. Aquest projecte uneix territori 

i producte per al seu màrqueting i difusió, on 
la inclinació al territori el fa una bona pràcti-
ca aplicable a altres àmbits. Altres processos 
d’innovació menors a nivell local són la indús-
tria agroalimentària de Quesa, la de la tòfona 
d’Énguera (que no va funcionar) i el foment de 
la certificació de qualitat del all tendre i de la 
cervesa la Socarrada de Xàtiva (Formatge de 
Barxeta i altres).

- Millora de la transferència de coneixe-
ment, entre els centres d’investigació i uni-
versitats, i les empreses. Accions dirigides 
a la formació i qualificació destinada a la 
innovació.

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN L’ÀREA FUNCIONAL 

DE LA SAFOR

Jorge Hermosilla, Ghaleb Fansa
Universitat de València

La Safor és la comarca litoral més meridional de 
la província de València. Es tracta d’un territori 
que compta amb una localització estratègica, 
en el corredor litoral valencià, entre les capitals 
d’Alacant i València. Compta amb una estructu-
ra econòmica diversificada basada en un sec-
tor turístic excel·lent, una agricultura comercial 
arrelada en la citricultura, un sector industrial 
puixant que ha desenvolupat la transformació 
de productes locals i unes infraestructures de 
transport beneficioses per a l’economia comar-
cal i supracomarcal (autovies, port comercial de 
Gandia, ferrocarril de València).

La Safor té una superfície de 430 km², dels quals 
123 estan protegits (el 28% de la comarca). La 
superfície forestal ocupa 19.660 hectàrees, el 
45% de la superfície comarcal. La integren 31 
municipis, la població dels quals ascendeix a 
181.000 habitants. S’aprecia una contrastada 
diversitat territorial derivada de les diverses 
grandàries dels nuclis de població. 18 d’ells no 
aconsegueixen els 2.000 habitants. Gandia és 

la principal ciutat, capital comarcal en la qual 
resideixen 78.500 veïns. Oliva, en el sud, suma 
28.000, i Tavernes de la Valldigna, 17.900. La 
quarta població és Xeraco, amb 6.200. En con-
junt, la Safor és la tercera comarca de la pro-
víncia de València per població, per darrere de 
l’Horta de València i la Ribera Alta.

Els municipis litorals de la Safor, i en particular 
Gandia, són destinacions de milers de turistes 
que busquen la fórmula tradicional de “sol i plat-
ja” en aquesta part del territori valencià. El clima 
és suau, mediterrani, amb uns valors tèrmics 
ideals: 16,8 graus de mitjana anual, 9,9 de mit-
jana al gener i 24,8 al juliol. Disposa de magní-
fiques platges, 21, de les quals més de 10 tenen 
banderes blaves. Trobem una destinació turísti-
ca madura, amb 33 hotels, 3.200 apartaments 
turístics i 650 restaurants. Crida l’atenció l’ele-
vat nombre de residències secundàries, 48.800, 
enfront de les 69.900 principals. Les residències 
secundàries representen el 41% dels habitatges 
de La Safor, mentre que a escala provincial no-
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més és el 16%. Els contractes laborals anuals 
generats pel turisme, i en general pel sector ser-
veis, representa el 65% del total.

La ciutat de Gandia, seguida d’Oliva, Tavernes 
de la Valldigna i, en menor mesura, per Xeraco, 
Miramar, Piles i Daimús, representen l’exponent 
típic de municipis turístics orientats al consum 
nacional. Al voltant del turisme s’ha estructu-
rat un teixit econòmic característic que, malgrat 
la seua estacionalitat, confereix una important 
font d’ingressos, sense la qual no és possible 
entendre el desenvolupament de la comarca.

Actualment, el predomini del sector serveis és 
evident. La Safor és una comarca essencialment 
terciària. Aquest sector aglutina al 80% del total 
dels ocupats. Un sector que adquireix intensitat 
a partir dels anys seixanta i es reforça amb el 
fenomen turístic costaner en els anys setanta. 
L’agricultura, que en els anys seixanta ocupava 
a més de la meitat de la població activa, actual-
ment és la que menys ocupats registra, la qual 
cosa reflecteix la pèrdua de pes del sector agra-
ri a la comarca. No obstant això, l’agricultura no 
deixa de ser un sector estratègic a atendre per la 
nostra societat. La indústria és el segon sector 
en ocupació a les ciutats de major grandària, se-
guida de la construcció. Els municipis de Gandia, 
Oliva i Tavernes de la Valldigna, i especialment el 
primer, acaparen el gruix de l’activitat comercial 
i turística de la comarca.

L’agricultura és una activitat tradicional a La 
Safor, tant en el pla litoral del Baix Serpis, com 
en el tram final del riu Vaca, a la Valldigna. La 
superfície cultivada ascendeix a 17.800 hectà-
rees, de les quals 12.110 són de regadiu, con-
cretament el 68% d’aquesta superfície.

Tant el suau pendent de la topografia comarcal 
com la fertilitat dels sòls per l’acumulació de llims 
al·luvials han donat lloc a una excel·lent capacitat 
agrològica dels seus sòls. S’estima que el 72% de 
la superfície comarcal posseeix excel·lents apti-
tuds per al cultiu: 12% de capacitat molt elevada, i 
60% és elevada. La mitjana provincial és de 34%.

El minifundisme és un altre tret de l’agricultura 
de la Safor. Hi ha unes 7.100 explotacions que te-
nen una grandària mitjana de 2,5 hectàrees per 
explotació, quan la mitjana provincial és de 6,4. 
El cultiu protagonista del regadiu són els cítrics.

La indústria constitueix una altra activitat des-
tacada. Hi ha 534 empreses industrials, que em-
pra a 8.800 treballadors. Part de les empreses 
estan localitzades en alguns dels 31 polígons 
industrials, que s’estenen per uns 4.800.000 
metres quadrats. Destaca entre altres l’em-
presa agroalimentària de Dulcesol. Els sectors 
més excel·lents són el de l’alimentació, les no-
ves tecnologies i el químic.

La funció comercial s’ha desenvolupat a la 
comarca, gràcies al protagonisme de la seua 
capital Gandia, que exerceix la seua funció de 
centralitat no solament respecte als 30 mu-
nicipis de la Safor, sinó que la seua influència 
s’estén més enllà dels límits comarcals (Marina 
Alta, Vall d’Albaida...). Hi ha a la Safor dos hiper-
mercats, 82 autoserveis i supermercats, més 
de 750 comerços d’alimentació, i més de 1.800 
establiments comercials que no són d’alimen-
tació. A Gandia es concentra el 65% d’aquests.

El teixit empresarial comarcal està conformat 
per 10.687 micropymes, petites i mitjanes em-
preses. El 78% de les empreses constituïdes 
a la comarca són petites i mitjanes empreses 
i presenten una mitjana de 2,8 treballadors, 
taxa lleugerament inferior a la de la Comunitat 
Valenciana. Malgrat la seua reducció en les úl-
times dècades, encara existeix una destacada 
presència de grans empreses a la comarca, ja 
que el 2,7% tenen més de 250 treballadors. La 
ciutat de Gandia aglutina una part important 
dels serveis personals, empresarials i, especi-
alment, del comerç de la comarca, que donen 
idea de la importància d’aquest sector com a 
nínxol laboral, tant en el moment actual com en 
el futur immediat. Així mateix, el turisme, amb 
tota l’activitat econòmica que porta aparellada, 
és un dels pilars tradicionals de l’economia de 
la comarca.

A la comarca existeix un mercat de treball amb 
intercanvis econòmics intensos a escala interco-
marcal. En relació al mercat de treball, les da-
des revelen que el fort percentatge d’atur, fruit 
dels anys de crisi econòmica, ha vingut minvant. 
Actualment, el predomini del sector serveis és 
evident. La Safor és una comarca essencialment 
terciària. Aquest sector aglutina al 80% del total 
dels ocupats. Un sector que adquireix intensitat 
a partir dels anys seixanta i es reforça amb el 
fenomen turístic costaner en els anys setanta. 
L’agricultura, que en els anys seixanta ocupava 
a més de la meitat de la població activa, actual-
ment és la que menys ocupats registra, la qual 
cosa reflecteix la pèrdua de pes del sector agra-
ri a la comarca. No obstant això, l’agricultura no 
deixa de ser un sector estratègic a atendre per la 
nostra societat. La indústria és el segon sector 
en ocupació a les ciutats de major grandària, se-
guida de la construcció. Els municipis de Gandia, 
Oliva i Tavernes de la Valldigna, i especialment el 
primer, acaparen el gruix de l’activitat comercial 
i turística de la comarca.

Per edats, l’atur s’enceba especialment en els 
majors de 44 anys, un 50% de l’atur total regis-
trat a la comarca. Li segueixen les edats com-
preses entre els 25 i 44 anys, amb un atur re-
gistrat del 42%. Les dones tenen una xifra d’atur 
registrat superior a la dels homes, un 56,7% i 
un 43,3%, respectivament. La taxa d’atur regis-
trat a la comarca es xifra en 12%.

L’indicador de la renda familiar, ens mostra un 
escenari de progressiu empobriment de la Sa-
for. La contractació temporal i a temps parci-
al, i la primacia de sectors on tradicionalment 
s’acumulen salaris baixos, vénen a ser alguns 
dels factors que expliquen aquest fet. La renda 
per càpita de la Safor, baixa, és conseqüència 
de la crisi i les reformes laborals esdevingudes 
dels últims anys, que han castigat a les econo-
mies familiars.

Finalment, la Safor posseeix un ric patrimoni 
cultural que permet diversificar la seua oferta 
cultural i turística. 29 Béns d’Interés Cultural 

(BIC), 70 Béns de Rellevància Local (BRL), jaci-
ments arqueològics (278), museus (3), col·lec-
cions museogràfiques (3) i societats musicals 
(31) formen part d’aquesta oferta. Gandia és a 
més seu de tres universitats, la qual cosa afa-
voreix l’existència d’un ecosistema d’innovació 
d’escala comarcal.

La Safor compta amb diversos recursos i cer-
tes oportunitats que li permeten posicionar-se 
davant un escenari ideal per a afrontar nous 
reptes per al seu desenvolupament. El seu 
ampli i variat patrimoni tant natural com cul-
tural, el lideratge de la seua capital, Gandia; el 
port comercial, esportiu i pesquer d’aquesta (a 
més de l’esportiu d’Oliva); l’existència d’un tei-
xit empresarial assentat en el territori (clúster 
territorial); les oportunitats oferides per la seua 
localització estratègica; i les relacions institu-
cionals que cohesionen en territori, com és la 
Mancomunitat de la Safor i, amb una visió més 
supracomarcal, el Consorci de les Comarques 
Centrals, constitueixen elements que condicio-
naran sens dubte el futur de la Safor.

PROPOSTES ESTRATÈGIQUES

A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS

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

Aquest primer objectiu respon a la necessi-
tat de generació d’ocupació, tant mitjançant el 
foment d’accions dirigides al suport de l’auto-
ocupació i economia social, com al suport de la 
consecució d’un mercat inclusiu, amb oportuni-
tats equitatives a tots els col·lectius i amb un 
suport específic i integral a l’emprenedoria.

Línies Estratègiques:

- Programes dirigits a la inserció de perso-
nes desocupades. Es requereix una espe-
cial atenció als grups desfavorits, com els 
majors de 45 anys.
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- Foment de cultura emprenedora i desen-
volupament d’iniciatives emprenedores, 
així com facilitar el desenvolupament d’ac-
tivitats d’autoocupació. A La Safor concor-
ren diverses circumstàncies que configuren 
un excel·lent escenari 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 fórmu-
les de naturalesa similar. Participació del 
treballador en l’empresa (gestió, beneficis, 
propietat). Aplicació de principis de l’eco-
nomia social en el teixit empresarial.

- Foment de l’accés de joves a la primera 
ocupació. Disseny d’accions que coordinen 
els centres formatius de la comarca (For-
mació Professional, Universitats, formació 
no reglada…) per a l’impuls de noves ocu-
pacions per a joves.

- 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 Ins-
tituts d’Educació Secundària i Universitats.

- Programes per al foment del networking i 
d’apadrinament a 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.

És un repte fonamental la consecució d’un mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es converteixen en 
prioritàries, així com el protagonisme i enriqui-
ment de la negociació col·lectiva. La motivació 
i satisfacció del treballador, mitjançant opor-
tunitat de desenvolupament professional i la 
participació en diferents àmbits de l’empresa, 

seran, igualment, requisits d’un treball de qua-
litat, d’acord amb els nivells de qualificació dels 
treballadors.

Línies Estratègiques: 

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la dis-
minució de la temporalitat. Accions dirigi-
des a aportar incentius que faciliten l’esta-
bilitat laboral. 

- Introducció de clàusules socials en la 
contractació pública.

- Mesures de seguretat i salut laboral.

- Incorporació de mesures per a combatre 
i reduir pràctiques de l’economia submer-
gida. Augment de les accions de seguiment 
i control de les relacions i situacions labo-
rals en el teixit empresarial de La Safor.

- Mesures contra la sobrequalifiació, infra-
qualificació i precarietat laboral.

- Ajuda a la conciliació familiar i laboral. 
Impuls al diàleg social.

- Responsabilitat social i empresarial: 
“bones pràctiques” i ocupació local. Acci-
ons 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 ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 
per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies Estratègiques:

- Servei d’orientació i intermediació a tre-
balladors i a demandants.

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

- Incentius a la inserció de col·lectius des-
favorits (joves, majors de 45 anys, aturats 
de llarga duració, diversitat funcional).

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

- Itineraris integrats d’inserció sociolabo-
ral flexibles que afavorisquen la innovació 
i personalització, sense cost per usuari.

- Potenciar la coordinació amb LABORA 
des dels Ajuntaments.

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 ne-
cessitats del territori, tant econòmiques com so-
cials, 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 recollit en l’objectiu estra-
tègic 1, han d’informar les accions de formació 
dissenyades. L’anterior es complementarà amb 
el suport a les deficiències de grups socials con-
crets, també prèvia detecció de les mateixes en el 
diagnòstic de necessitats de formació.

Línies Estratègiques:

- Accions dirigides a la formació en sec-
tors més dinàmics de la Safor. Formació 
de persones desocupades específica per a 
buscar ocupació i requalificació (capacitar 
i actualitzar coneixements i competènci-

es). Formació de persones ocupades, qua-
lificació professional (formació contínua i 
aprenentatge permanent).

- Formació segons noves necessitats en 
un horitzó de mig-llarg termini: Formació 
per a l’adaptació als canvis. El terme “nova 
economia” està lligat tant a sectors emer-
gents, intensius en coneixement i en tec-
nologies avançades entre les quals des-
taquen 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 especí-
fics, amb trets singulars: joves i la transició 
educativa-laboral (formació dual), els col-
lectius desfavorits.

- Foment de la formació professional i la 
seua adaptació a les noves demandes re-
lacionades amb la “nova economia” i la 
consolidació de nous nínxols d’ocupació, 
com l’economia blava (relació amb els re-
cursos del litoral i del mar Mediterrani). 
L’oportunitat d’impulsar la formació dual. 
Es requereixen espais de col·laboració i in-
novació social, i l’aposta per programes de 
formació i emprenedoria, per a l’orientació 
i desenvolupament de la carrera professio-
nal, i en què els professionals poden trobar 
les eines necessàries per a adaptar-se als 
requeriments laborals de la nova econo-
mia, en un context laboral caracteritzat per 
la transformació tecnològica i digital. La-
bor destacada de la xarxa d’oficines muni-
cipals 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.
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Objectiu Estratègic 5. Consolidació del 
model productiu mitjançant el va imposar 
de sectors existents i el suport a noves 
activitats especialment de major valor afegit, 
en el context del desenvolupament local.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocupa-
ció, l’enfortiment de la competitivitat es conver-
teix en objectiu clau del pla, per la qual cosa el 
desenvolupament de les activitats productives, 
especialment les de major valor afegit és essen-
cial. L’aprofitament de la capacitat de creació de 
llocs de treball en els diferents sectors del terri-
tori, com l’industrial, el turístic o el comerç local, 
han de ser focus d’atenció de l’estratègia.

Línies Estratègiques:

- Estructura empresarial sòlida i competi-
tiva, vinculada al territori i la seua verte-
bració: referència als clústers econòmics. 
Necessitat d’una adaptació i renovació de 
l’estructura socioeconòmica. El transitar 
cap a un model econòmic de la denomi-
nada i poc coneguda “nova economia”, no 
serà possible sense un canvi de mentalitat 
de tots els agents del territori.  Qualsevol 
que siga aqueix nou model ha de partir del 
que sabem fer bé i on descansa la forta-
lesa de la pròpia 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 PIME en dificultats.

- Impuls a una agricultura comercial sos-
tenible.

- Aprofitament del potencial endogen 
d’ocupació en el comerç local i de proximi-
tat. Gandia constitueix una ciutat comercial 
l’àrea de la qual d’influència 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 relacio-
nades amb els sectors més competitius 
de la Safor. Suport a empreses del sector 
turístic, mitjançant polítiques coordinades 
supramunicipals, comarcals i metropolita-
nes. Foment d’accions dirigides a l’impuls 
d’activitats industrials i logístiques.

- Processos d’internacionalització em-
presarial.

- Suport a territoris, comarques i munici-
pis desfavorits: desenvolupament equi-
librat del territori mitjançant polítiques 
“regeneradores” davant els problemes ge-
nerats per la industrialització tradicional, 
despoblació, crisi de l’agricultura comerci-
al, etc. Atenció especial als municipis més 
xicotets de la Safor.

- Atracció d’empreses i creixement em-
presarial.

- Impuls de la I+D+i en les empreses, en 
el context del Sistema d’innovació valen-
cià. Establiment i consolidació de relacions 
amb centres d’investigació, desenvolupa-
ment i innovació. 

- Explotació preferent dels recursos poten-
cials de la comarca: entorn natural, activi-
tats agràries i forestals, recursos humans, 
turístics, patrimonials i culturals. 

(a) Potenciació del medi ambient i de l’eco-
nomia verda. D’una banda, la limitació de 
l’impacte ambiental de les activitats eco-
nòmiques, 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 fo-
ment d’una economia basada en els recur-
sos culturals. Enfocar el ric patrimoni cul-
tural com un actiu econòmic i promocionar 
nous jaciments d’ocupació en aquest sec-
tor. Una societat que no estiga degudament 
vertebrada pels seus propis factors lingüís-
tics i culturals difícilment pot desenvolupar 
projectes de futur. La comarca hauria de 
contemplar-se com una àrea potencial per 
la seua capacitat de cohesió territorial, eco-
nòmica, lingüística i cultural del territori, i 
d’aquest amb altres territoris.

(c) Impulsar la diversificació territorial i 
funcional del model turístic. L’oportunitat 
de recursos culturals (patrimoni paisatgís-
tic, cultura, naturalesa, esport, gastronomia, 
etcètera). Altres actius potencials, com per 
exemple el turisme rural i les modalitats 
que s’emmarquen sota el concepte de tu-
risme urbà.

(d) Economia Blava. L’oportunitat que su-
posa el desenvolupament d’una economia 
lligada al mar. La importància d’explotar 
els seus nombrosos recursos de forma 
sostenible (pesca, esports aquàtics, recur-
sos naturals marins...).

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals 
(conciliació, salari, llocs directius).

Línies Estratègiques:

- Fomentar igualtat entre homes i dones.

-  Mesures concretes que milloren la con-

sideració de la dona en el mercat laboral.

- Mecanismes d’antidiscriminació.

- Mesures de conciliació.

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

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

La millora d’aquests 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 connecti-
vitat externa. Es recullen factors decisius en el 
desenvolupament de la capacitat d’innovació i 
en l’avanç cap a un desenvolupament territo-
rial sostenible.

Línies estratègiques:

- Millora de la dotació de serveis públics i 
equipaments, en particular en els territoris 
amb menys dotacions, com el medi rural 
ocupat pels municipis més xicotets de la 
comarca, localitzats en el sector pròxim 
dels relleus muntanyencs de la Safor i de 
la Valldigna.

- 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.

- Millora de la infraestructura industrial. 
Necessitat de disposar de polígons em-
presarials dotats de l’equipament tecno-
lògic. És necessària la coordinació supra-
municipal. Millora de la infraestructura de 
serveis d’Internet d’alta velocitat.
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- Donar suport a la dotació d’infraestructu-
res de serveis i equipaments dels serveis 
públics i oficines dirigits al desenvolupa-
ment local

- Potenciar els plans de desenvolupament.

2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB LES XARXES TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i 
xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida soci-
al. S’han de generar acords entre els agents 
socioeconòmics del territori, públics o privats, 
amb finalitats que responen a interessos co-
muns, tant per a la promoció de l’emprenedo-
ria social, projectes de formació i orientació, i 
inserció laboral d’aturats com per a l’assesso-
rament a l’empresari. 

Línies Estratègiques

- Foment de la cooperació amb agents pú-
blics i privats en temes d’ocupació, forma-
ció i emprenedoria. Creació de xarxes ter-
ritorials tècniques per a creació de plans 
d’ocupació. Impuls del Pacte per l’Ocupa-
ció de la Safor, mitjançant el reconeixe-
ment de la seua funció bàsica en el foment 
d’ocupació.

- Redacció de Plans de desenvolupament 
territorial comarcal, després del coneixe-
ment de les dinàmiques territorials dels 
sistemes locals d’ocupació, mitjançant la 
participació de la Mancomunitat de la Sa-
for i la incorporació de Gandia.

- Afavorir l’associacionisme i la creació de 
clústers territorials, dels diferents actors 
de la Safor. 

(a) Creació d’un clúster turístic. La poten-
cialitat de creació d’un clúster que pot co-
mençar, per exemple, amb la proliferació 
de productes especialitzats (de turisme 
actiu, de salut i benestar, esportiu, con-
gressos, etc.), per part d’un nombre d’em-
preses del mateix territori.

 (b) Impulsar un clúster agroalimentari 
i fins i tot lligar el sector agroalimentari 
amb altres sectors com el turisme i la cul-
tura. El potencial del sector agroalimentari 
a la comarca és enorme. 

- L’impuls del fet comarcal, com a eina efi-
caç de treball. Cooperació intermunicipal 
per a afrontar els reptes i desafiaments 
comuns del territori, implantant formes de 
gestió mancomunada. A la Safor hi ha ha-
gut una manca absoluta de visió comarcal. 
El terme municipal no pot continuar sent 
l’àmbit sobre el qual es defineixen les po-
lítiques i gestionen els recursos. Les dinà-
miques socioeconòmiques i espacials, i per 
descomptat les laborals, ja fa temps que 
sobrepassen els límits dels termes muni-
cipals. A més, la Safor no és una comarca 
aïllada. Aquesta forma part de diferents 
escales territorials (la Comunitat Valenci-
ana, les Comarques Centrals Valencianes, 
l’Arc Mediterrani) en les quals d’alguna 
manera interactua, col·labora i competeix. 
Cal repensar la visió de comarca com una 
eina de treball útil per als municipis.

Objectiu Estratègic 9. Xarxes territorials 
externes, col·laboracions

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àm-
bit internacional, totes vinculades a l’ocupació, 
amb la fi conèixer 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·labo-
ració, comunicació i cooperació.

- Foment d’àrees empresarials, basades 
en la connectivitat.

- Impuls a la internacionalització de les 
empreses.

- Afavorir xarxes externes de coneixement. 
Acords amb les Universitats Valencianes.

 
3/ 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics. Per tot això és 
considerat com a objectiu transversal en l’es-
tratègia territorial d’ocupació.

Línies Estratègiques:

- Serveis innovadors dirigits a l’empresa. 
Serveis d’orientació online, noves tecnologi-
es de la informació. Acompanyament a l’em-
presa (assessorament, innovació). Possibilitat 
d’Augmentar el número AEDL i capacitar-los 
perquè realitzen aquesta funció.

- Inserció de la ciència en el sistema pro-
ductiu. La comarca té importants centres 
de formació i coneixement amb la presèn-
cia de diferents universitats que mantenen 
relacions amb instituts d’investigació, ins-
tituts tecnològics, OTRIS, entre altres. 

- Identificació dels temes i espais de tro-
bada i connexió dels serveis avançats amb 
les empreses i els individus, i que la cièn-
cia s’inserisca en el sistema productiu. 

- Fomentar les cadenes de valor en el terri-
tori. L’existència d’una xarxa de centres de 
coneixement (universitats), tècnics (com 
és el cas dels AEDL) 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 in-
novació (CTI). Promoció, desenvolupament 
i activitat econòmica (diversificació, visió 
innovadora). Suport als ecosistemes terri-
torials 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 in-
novació.
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN L’ÀREA FUNCIONAL 

DE LA VALL D’ALBAIDA

Jose Vicente Aparicio, Jorge Hermosilla, Joan Carles Membrado 
i Ghaleb Fansa
Universitat de València

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida s’emplaça 
en el sector central de la Comunitat Valencia-
na i coincideix, íntegrament, amb els límits de 
la comarca homònima. Es tracta d’un territori 
d’interior, amb una extensió de 722 km2 (dels 
quals el 31% està protegit). La seua superfície 
forestal és de 33.075 hectàrees, que representa 
el 45’8% de la superfície total comarcal. Limi-
ta, pel seu sector meridional, amb la província 
d’Alacant. Bufona amb les àrees funcionals de 
Xàtiva al nord, la Safor a l’est, Alcoi al sud i Vi-
nalopó a l’Oest. Es tracta d’un espai envoltat 
de muntanyes que el delimiten de forma clara. 
El fons de la vall és un sinclinal demarcat per 
sengles anticlinals la serra Grossa al nord i les 
serres d’Agullent-Ombria d’Ontinyent i Benica-
dell, al sud. El sinclinal va ser emplenat amb un 
potent mantell sedimentari constituït per sòls 
fèrtils per a l’agricultura. El curs fluvial més im-
portant que la solca és el Riu Albaida i el seu 
principal afluent el Clariano.

La zona d’estudi ocupa el 3’1% del territori va-
lencià; en ella resideixen 87.789 habitants amb 
una densitat poblacional, en 2017, de 122 habi-
tants per km2, inferior a la mitjana de la Comu-

nitat Valenciana (213 hab/km2). La població es 
distribueix en 34 municipis: Agullent, Aielo de 
Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, At-
zeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Be-
nicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bo-
cairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Fon-
tanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, 
Montaverner, Montitxelvo, l’Olleria, Ontinyent, 
Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del Duc, Quatre-
tonda, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere i 
Terrateig. S’aprecien notables diferències entre 
ells, tant des del punt de vista demogràfic com 
d’extensió. El de major superfície és Ontinyent 
que comprén el 17’37% del total de l’àrea i el de 
menor, Benissuera, amb un 0’29%.

Els quatre principals nuclis concentren el 63% 
de la població comarcal: Ontinyent, l’Olleria, 
Albaida i Benigànim, tots ells amb poblaci-
ons superiors als 5.000 habitants. Un segon 
grup són els que estan entre els 1.000 i els 
5.000 hab: 28’42% i 10 municipis. Finalment, 
les poblacions amb menys de 1.000 hab (20) 
només concentren el 8’53% de la població. El 
municipi de més importància és Ontinyent, ca-
pital administrativa, que alberga el 40’22% de 
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la població de l’àrea funcional. La variació de 
població en el període 2008-2017 en l’àrea ha 
sigut de -5,43% (el 1,75% en la Comunitat Va-
lenciana), és a dir, ha perdut població. Aquesta 
dinàmica també s’observa en les àrees fun-
cionals veïnes, encara que en menor mesura 
en les d’Alcoi i el Vinalopó. Els municipis que 
més han experimentat aquest descens han si-
gut Bellús i Pinet els quals han perdut més del 
17%. En l’extrem oposat es troben Benissoda i 
Carrícola amb un guany del 14,56 i el 15,85% 
respectivament. Cal destacar que cap de les 
entitats locals amb més de 5.000 habitants ha 
experimentat creixement. 

Les principals infraestructures viàries són l’A-7, 
que discorre per la comarca per la seua part 
central amb una component nord-sud; la CV-60, 
pel sector oriental de la Vall d’Albaida i que con-
necta amb l’A-7; i el ferrocarril València-Alcoi. 
Està previst que la CV-60 es transforme en un 
important eix vertebrador comarcal quan fina-
litzen les obres de conversió en autovia. En l’ac-
tualitat només hi ha un tram amb doble carril, 
en el sector oriental.

En l’àrea funcional podem distingir dues zones 
geoeconòmiques, l’agropecuària i la industrial. 
Si prenem en compte les dades estadístiques 
d’afiliats a la seguretat social en el segon tri-
mestre de 2018 podem identificar com a mu-
nicipis agropecuaris a Terrateig, Pinet, Otos, 
Rugat, Llutxent, Montitxelvo i Quatretonda, amb 
un percentatge d’afiliats a la seguretat social en 
el sector agropecuari entre 20% i 45%. A més, 
Fontanars dels Alforins, localitzat en la zona 
més oriental amb un 26%.

Si fem referència a les característiques de 
l’agricultura la predominant és la de secà, per-
què es cultiven 18.200 hectàrees, la qual cosa 
representa el 75% del total cultivat, amb un 
clar predomini del minifundisme. Predomina el 
cultiu de l’olivera i de la vinya. El regadiu està 
lligat a les aigües fluvials (Clariano i Albaida) 
i les galeries d’aigua, i a l’obertura de pous en 
alguns sectors de la comarca. Es cultiven pre-

ferentment fruiters d’os. La capacitat agrícola 
de la comarca és majoritàriament moderada, 
el 83’7% de la superfície, quan el total de la 
província és el 47%. Hi ha 3.516 explotacions 
agrícoles i la grandària mitjana és de 6,8 ha/ex-
plotació. Concentra el 10% de les explotacions 
ramaderes de la província. 

La indústria en la Vall d´Albaida va estar ar-
relada durant dècades al sector tèxtil. La crisi 
industrial ha donat lloc a un sector renovat, 
amb interessants processos d’innovació, i la 
incorporació de nous sectors. Més de 12.000 
treballadors, 43 polígons industrials (13% de 
la província), que ocupen 7.720.000 m2. Hi ha 
més de 940 empreses de les quals 920 són 
manufactureres. En termes generals s’ha 
generat durant els últims anys una reculada 
de la capacitat productiva i una reacció d’al-
guns subsectors derivats de la pròpia indús-
tria tèxtil, i també de l’alimentació, del vidre o 
del plàstic. Les afiliacions a la seguretat social 
en el segon trimestre del 2018 en la indústria 
formen el 35’3% enfront del 15’1% de la Co-
munitat Valenciana. No obstant això, si atenem 
dades a escala municipal s’observa una dife-
rència entre municipis segons la seua localit-
zació i proximitat als centres industrials de la 
comarca. Els nuclis poblacionals que posseei-
xen més del 30% d’afiliats en indústria (entre 
82% i el 30%) són Bufali, Alfarrasí, Guadassé-
quies, Atzeneta d’Albaida, Agullent, Montaver-
ner, l’Olleria, el Ràfol de Salem, Bocairent, el 
Palomar, Bellús, Aileo de Malferit, Albaida, Ai-
leo de Rugat i Benigànim. Tots ells s’emplacen 
en la zona central de la comarca i pròxims als 
municipis amb major superfície de polígons 
industrials (Ontinyent, l’Olleria, Agullent, Aielo 
de Malferit, Albaida, Benigànim i Montaverner).

El teixit empresarial de la Vall d’Albaida es de-
fineix per un gran predomini d’empreses (83%) 
que ocupen entre 1 i 9 treballadors. Les empre-
ses entre 10 a 49 representen el 15%.  Només 
el 2% té entre 50 i 249. Aquestes dades ens per-
meten caracteritzar l’espai com un territori en 
el qual predominen les PIMES.

El sector serveis, en els últims anys, ha guanyat 
importància. Trobem entitats locals amb més 
del 70% d’afiliats a la Seguretat Social perta-
nyents a aquest sector com el cas de Carrícola, 
Beniatjar, Benissoda i Benissuera. En termes 
generals, tots els municipis posseeixen una 
gran presència d’ocupats en el sector de ser-
veis, de manera que la mitjana dels afiliats en 
tota l’àrea funcional supera el 50% de la tota-
litat de les afiliacions. Aquestes dades denoten 
un fiançament d’un procés de terciarització de 
l’economia de la Vall d´Albaida, mitjançant l’ac-
tivitat comercial i en particular el turisme. És el 
municipi d’Ontinyent el qual, en l’actualitat, es 
configura com el principal pol del sector ser-
veis de la comarca en comptar amb una gran 
varietat d’empreses dedicades al sector serveis 
i l’únic centre comercial (El Teler) implantat en 
aquesta àrea funcional.

El turisme malgrat els esforços dels últims 
anys és una activitat econòmica per desenvo-
lupar, perquè reuneix un gran potencial de re-
cursos turístics diversos. Per exemple, el patri-
moni cultural relacionat amb les festes tradici-
onals (Moros i Cristians), les Societats Musicals 
(39), els Béns d’Interés Cultural (30), els Béns 
de Rellevància Local (110), els *museus (3) i les 
col·leccions museogràfiques (6). 

El sector de la construcció acull al 6,5% dels afi-
liats, els quals es concentren en els municipis 
de Pinet, Terrateig i Sempere amb més del 20% 
d’afiliacions. 

A la comarca de la Vall d’Albaida el 7,6% dels 
desocupats tenen menys de 25 anys, el 36% 
entre 25 i 44 anys i 56,4% més de 44 anys. És 
en aquest grup d’edat en el qual l’atur s’enceba 
d’una forma especial. Aquesta dada ens indica 
que les màximes contractacions es realitzen en 
la població adulta (25 a 44 anys). Quant als de-
mandants desocupats en el 2018 el 37% dels 
desocupats eren homes mentre que el 63% eren 
dones, per la qual cosa s’observa un fort dese-
quilibri entre els desocupats.

La Vall d´Albaida es troba en un procés de trans-
formació de la seua estructura econòmica, de 
manera que el sector industrial tèxtil tradicio-
nal, de base artesanal en els seus inicis i de di-
mensió internacional en passades dècades, està 
experimentant una metamorfosi, on el model 
intensiu en mà d’obra ha donat lloc a un model 
basat en la innovació. El procés de terciarització, 
la presència d’una entitat financera arrelada al 
territori com és Caixa Ontinyent, la integració de 
la Universitat de València a Ontinyent i la seua 
comarca mitjançant la creació d’un Campus, la 
progressiva consolidació del consorci de les co-
marques centrals, o la millora de l’accessibilitat, 
present (autovia de l’interior A-7) i futura (ferro-
carril, autovia Ontinyent-Gandia), es configuren 
en excel·lents oportunitats per a un nou model 
de desenvolupament territorial de la comarca. 

 
A/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS

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

Aquest 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 a la consecució d’un mer-
cat inclusiu, amb oportunitats equitatives a tots 
els col·lectius i amb un suport específic i inte-
gral a l’emprenedoria.

A la comarca de la Vall d’Albaida hi ha una clara 
preocupació per l’ocupabilitat, aquesta preocu-
pació es veu reflectida en els múltiples progra-
mes implantats en el territori, dirigits a la inser-
ció de les persones desocupades. Programes 
duts a terme per les diferents administracions 
locals que ocupen el territori, entre elles, està la 
Mancomunitat de la Vall d’Albaida. Així mateix, 
existeixen programes destinats a la inserció de 
persones amb diversitat funcional.

Amb la finalitat de facilitar la inserció laboral i la 
formació de la població, l’àrea funcional compta 
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amb una oficina de LABORA situada a Ontinyent 
i un centre de formació vinculat a LABORA. A 
més, l’ajuntament d’Aielo de Malferit és centre 
col·laborador d’ocupació i inserció.

Línies Estratègiques:

- Programes dirigits a la inserció de perso-
nes desocupades. A la comarca existeix un 
alt percentatge de desocupats majors de 
44 anys, per la qual cosa es requereix una 
especial atenció en aquest grup poblacio-
nal. En el territori hi ha programes dirigits 
a la inserció de persones desocupades.

- Foment de cultura emprenedora i desen-
volupament d’iniciatives emprenedores i 
d’autoocupació. La Vall d’Albaida es confi-
gura com un espai en el qual s’implanten 
una miríada de petites i mitjanes empre-
ses. Factor que pot considerar-se com un 
símptoma de la cultura emprenedora amb 
aspectes de continuïtat en el futur per a la 
generació de noves empreses i autoocupa-
ció. A la comarca existeixen iniciatives en-
carades a aquesta línia estratègica.

- Fomentar iniciatives d’economia social. 
En el moment present no hi ha apenes lí-
nies estratègiques que suplisquen aquesta 
necessitat. Seria interessant la implan-
tació d’accions que faciliten la creació de 
cooperatives, així com d’una major impli-
cació del treballador en l’empresa.

- Foment de l’accés de joves a la prime-
ra ocupació. Encara que ja s’estan prenent 
algunes mesures, seria convenient una 
millora de la coordinació entre les admi-
nistracions locals, els centres formatius i 
les empreses per a millorar l’accés dels 
joves a la primera ocupació amb la finali-
tat d’adequar les necessitats existents a la 
formació (ja siga universitària, de Forma-
ció Professional, no reglada ). 

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i en-
riquiment de la negociació col·lectiva. La mo-
tivació 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 quali-
tat, d’acord amb els nivells de qualificació dels 
treballadors.

Línies Estratègiques: 

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la 
disminució de la temporalitat. Accions di-
rigides a aportar incentius que faciliten 
l’estabilitat laboral. Aquesta acció està 
supeditada al canvi de la reforma laboral 
de 2012, que ha generat inestabilitat labo-
ral i temporalitat.

- Mesures de seguretat i salut laboral.

- Incorporació de mesures per a combatre 
i reduir pràctiques de l’economia submer-
gida. Accions que intente fer un segui-
ment d’aquest tipus d’economia a la Vall 
d’Albaida amb la finalitat de poder millo-
rar les relacions i situacions en el teixit 
empresarial. Aquesta modalitat d’econo-
mia informal està lligada a sectors com 
el tèxtil i l’agricultura, habituals a la Vall 
d’Albaida.

- Mesures contra la sobrecualificació, in-
fracualificació i precarietat laboral. S’ha 
detectat una sobrecualificació en alguns 
sectors a la comarca, per la qual cosa seria 
interessant una adequació entre oferta i 
demanda. Coordinació entre empreses, 
administracions i centres educatius.

- Ajuda a la conciliació familiar i laboral. 
Impuls al diàleg social. Necessitat d’acci-
ons que permeten una millor relació entre 
el treballador i l’empresa.

- Impuls al diàleg social.

- Responsabilitat social i empresarial: “bo-
nes pràctiques” i ocupació local.

- Participació del treballador en l’empresa 
(gestió, beneficis, propietat). Aplicació de 
principis de l’economia social i l’ètica em-
presarial.

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

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 
per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies Estratègiques:

- Encara que hi ha implantades certes lí-
nies encaminades al servei d’orientació 
i intermediació a treballadors i a deman-
dants seria necessari una millora d’aques-
tes. Coordinació entre els diferents actors 
que configuren el territori.

- Suport a col·lectius en risc d’exclusió soci-
al. Com en el cas anterior, hi ha accions im-
plantades, no obstant això, seria convenient 
una millora de les mateixes (implicació de 
les administracions locals i empreses).

- Incentius a la inserció de col·lectius des-
favorits (joves, majors de 45 anys, aturats 
de llarga durada, diversitat funcional). Exis-
teixen iniciatives des de la mancomunitat 
de la Vall d’Albaida dirigides a la inserció 
de persones amb diversitat funcional. Ens 
estem referint al projecte “Trèvol” que és 

una estructura que actua en benefici de les 
persones amb diversitat funcional mitjan-
çant processos de socialització i integra-
ció, formació i desenvolupament.

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

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 ne-
cessitats del territori, tant econòmiques com so-
cials, 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 vincula-
des al canvi socioeconòmic recollit en l’objectiu 
estratègic 1, han d’informar les accions de for-
mació dissenyades. L’anterior es complementarà 
amb el suport a les deficiències de grups socials 
concrets, també prèvia detecció de les mateixes 
en el diagnòstic de necessitats de formació.

Línies Estratègiques:

- Formació de persones desocupades: es-
pecífica per a buscar ocupació i requalifi-
cació. Anàlisi de les necessitats de forma-
ció de la comarca per a oferir cursos de 
formació encarats a suplir-les. Així mateix, 
formació en les pròpies empreses per a 
adequar les qualificacions dels empleats a 
les noves situacions de l’empresa (actualit-
zació de coneixements dels treballadors). 
També és necessari atendre la formació de 
persones ocupades, qualificació professio-
nal (formació contínua i aprenentatge per-
manent). Aquestes formacions han d’enca-
rar-se cap a un horitzó de mig-llarg termi-
ni. Adequació de la formació ocupacional 
a demandes concretes de la Vall d’Albaida, 
per exemple, relacionada amb les explota-
cions forestals i tractaments silvícoles. 
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- Formació de joves: transició educati-
va-laboral (formació dual) i a col·lectius 
desfavorits.

- Formació específica amb compromís de 
contractació.

-Promoure l’adquisició de competències 
(experiència) per a accedir als diferents 
llocs de treball oferits en el territori.

- Foment de la formació professional, i im-
puls de la formació dual. A la comarca hi ha 
implantats centres que imparteixen aquest 
tipus de formació. Possibilitat d’implantar 
en el territori un Centre Públic Integrat de 
Formació Professional. Impuls d’aquells 
mòduls de formació dels quals hi ha de-
manda o una possible demanda (atenció 
soci-sanitària, a la dependència, persones 
majors, mediació comunitària, integració 
social ). Possibilitat d’introduir mòduls de 
formació semipresencial. D’aquesta ma-
nera es podria facilitar l’accés, a aquest 
tipus de formació, a persones que tenen 
interés a millorar o iniciar els seus estudis, 
però no poden a causa de la complexitat de 
conciliar les seues responsabilitats famili-
ars, treball i estudis. Formació en ocupaci-
ons tradicionals i implantació de la trans-
versalitat en la formació.

En el territori hi ha accions encaminades a 
aquestes línies estratègiques, abans esmenta-
des a excepció de formació específica de per-
sones desocupades per a buscar ocupació i 
requalificació.  Línies que podrien adquirir una 
major rellevància amb la implicació d’actors lo-
cals, administracions i les diferents empreses 
implantades a la Vall d’Albaida.

Objectiu Estratègic 5. Consolidació del 
model productiu mitjançant el va imposar 
de sectors existents i el suport a noves 
activitats especialment de major valor afegit, 
en el context del desenvolupament local.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocupa-
ció, l’enfortiment de la competitivitat es conver-
teix en objectiu clau del pla, per la qual cosa el 
desenvolupament de les activitats productives, 
especialment les de major valor afegit és essen-
cial. L’aprofitament de la capacitat de creació de 
llocs de treball en els diferents sectors del terri-
tori, com l’industrial, el turístic o el comerç local, 
han de ser focus d’atenció de l’estratègia.

Línies Estratègiques:

- Estructura empresarial sòlida i competi-
tiva, vinculada al territori i la seua verte-
bració: referència als clústers econòmics. 
Necessitat d’una adaptació i renovació de 
l’estructura socioeconòmica basada en les 
noves necessitats emergents en el terri-
tori. Seria necessària una major especia-
lització en les branques del tèxtil (renovar 
els sectors tradicionals), metall, electrici-
tat, mecànica, mecatrònica en la zona in-
dustrial de la comarca. És interessant el 
grau d’especialització adquirit per la in-
dústria del plàstic.

- Identificació i suport a les empreses amb 
alta generació d’ocupació, així com el su-
port a les PIME en dificultats. La comarca 
compta amb una línia estratègica dirigida 
al suport financer i atenció a les PIMES, 
línia que podria adquirir una importància 
més significativa amb una major col·labo-
ració entre els actors del territori.

- Impuls a una agricultura comercial sos-
tenible. Com a exemple, potenciar l’agri-
cultura de quilòmetre 0 i de proximitat.

- Aprofitament del potencial endogen 
d’ocupació en el comerç local i de proxi-
mitat. Ontinyent constitueix una ciutat co-
mercial l’àrea de la qual d’influència va 
més enllà dels límits comarcals, de ma-
nera que es tracta d’un sector demandant 
d’ocupació tradicional i futur. Seria neces-

sari el seu “acostament” al sector oriental 
de la Vall d’Albaida atés que la població es 
desplaça a Xàtiva i Gandia amb la finalitat 
de realitzar les necessitats comercials i 
d’oci. Millora de la seua àrea d’influència 
en el context de la comarca.

- Suport a empreses del sector turístic, 
mitjançant polítiques coordinades supra-
municipals, comarcals i metropolitanes. 
Formació i qualificació de persones en ho-
teleria i hostaleria. Potenciar les zones fo-
restals de la comarca com a focus turístic 
(serra del Benicadell i la serra Mariola). Hi 
ha una gran presència de càmpings i cases 
rurals, la qual cosa la converteix en un es-
pai de turisme interior atractiu.

- Foment d’accions dirigides a l’impuls 
d’activitats industrials i logístiques.

- Processos d’internacionalització em-
presarial.

- Suport a territoris, comarques i munici-
pis desfavorits: desenvolupament equi-
librat del territori mitjançant polítiques 
regeneradores davant els problemes ge-
nerats per la industrialització tradicional, 
despoblació, crisi de l’agricultura comer-
cial, etc. S’ha de tindre especial atenció a 
aquells municipis de la Vall d’Albaida amb 
menys de 1.000 habitants (el 59% del total 
de l’àrea funcional).

- Atracció d’empreses i creixement em-
presarial. Millora de la xarxa de comunica-
cions i de la mobilitat dels treballadors.

- Impuls de la I+D+i en les empreses, en el 
context del Sistema d’innovació valencià. 
Implantació en el territori de centres d’in-
vestigació, desenvolupament i innovació.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals 
(conciliació, salari, llocs directius).

Línies Estratègiques:

- Fomentar igualtat entre homes i dones.

-  Mesures concretes que milloren la con-
sideració de la dona en el mercat laboral.

- Mecanismes d’antidiscriminació.

- Mesures de conciliació (cursos de formació).

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

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

La millora d’aquests 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 connecti-
vitat externa. Es recullen factors decisius en el 
desenvolupament de la capacitat d’innovació i 
en l’avanç cap a un desenvolupament territo-
rial sostenible.

Línies estratègiques:

- Millora de la dotació de serveis públics i 
equipaments, en particular en els territo-
ris infradotats, com el medi rural. El 88% 
dels municipis de la Vall d’Albaida tenen 
menys de 5.000 habitants i de les 34 en-
titats locals que la conformen, 20 d’ells 
alberguen a menys de 1.000 habitants. La 
major part d’ells s’emplacen en l’ombria 
del Benicadell. 
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- Millora de les comunicacions internes i 
externes. Millora de l’autovia que uneix On-
tinyent amb Gandia, així com la CV-60 (es 
preveu que en un futur tota la carretera 
siga autovia) com a enllaç amb l’A-7.

- Millora de la infraestructura industrial. 
Necessitat de disposar de polígons em-
presarials dotats de l’equipament tecno-
lògic. És necessària la coordinació supra-
municipal. Millora de la infraestructura de 
serveis d’Internet d’alta velocitat.

2/ OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS 
AMB LES XARXES TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i 
xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns, 
tant per a la promoció de l’emprenedoria soci-
al, projectes de formació i orientació, i inserció 
laboral d’aturats com per a l’assessorament a 
l’empresari. 

Línies Estratègiques

- Foment de la cooperació amb agents pú-
blics i privats en temes d’ocupació, formació 
i emprenedoria. Creació de xarxes territori-
als i millora de la coordinació entre les ad-
ministracions locals i les empreses per a la 
generació d’ocupació. Adequar l’oferta a la 
demanda actual.

- Redacció de Plans de desenvolupament 
local i comarcal, després del coneixement 
de les dinàmiques territorials dels sistemes 
locals d’ocupació. Participació dels ajunta-
ments i la Mancomunitat.

- Afavorir l’associacionisme a escala ter-
ritorial dels diferents actors. Foment del 
cooperativisme, especialment en la zona 
agrícola, de la comarca amb la finalitat de 
potenciar els productes que en ella es ge-
neren (vi, oli ).  Cal ressaltar que un recurs 
territorial excel·lent són els productes re-
lacionats amb la producció agropecuària 
local. Es compta amb productes amb De-
nominació d’Origen com l’oli d’oliva de la 
Vall d’Albaida. La vinya cultivada en l’àrea 
està integrada en les zones de producció 
de vins amb la D.O. de València, en con-
cret en la subzona del Clariano. Aquesta 
integra la totalitat dels municipis. A més, 
a la comarca hi ha implantades dues as-
sociacions empresarials com són COEVAL 
(Confederació Empresarial de la Vall d’Al-
baida) i ATEVAL (Associació d’Empresaris 
del tèxtil de la Comunitat Valenciana). COE-
VAL integra una gran diversitat de sectors 
en el seu si (tèxtil, construcció, hostaleria ) 
que li permet donar suport als sectors in-
tegrats, promoure activitats de formació 
i informació i representar els interessos 
de la comarca. L’associació pretén detec-
tar les necessitats sectorials, representar 
els interessos dels professionals i servir 
com a nexe d’unió entre les empreses as-
sociades. ATEVAL és rellevant en el terri-
tori de l’àrea funcional pel fet que és una 
zona amb una àmplia història en el sector 
tèxtil. Té com a funció la d’agrupar i coor-
dinar a les empreses del sector. Com en 
el cas anterior cerca detectar les neces-
sitats dels associats i del mercat amb la 
finalitat d’anticipar-se.  Es configuren com 
a importants generadores d’impulsos en-
dògens a la Vall d’Albaida en constituir-se 
com a instruments dinamitzadors.

Objectiu Estratègic 9. Xarxes territorials 
externes, col·laboracions

Donat 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, to-
tes vinculades a l’ocupació, amb la fi conéixer ex-
periències i projectes que permeten millorar l’efi-
càcia i eficiència de les polítiques laborals locals.

Línies Estratègiques:

- Creació de xarxes estatals i regionals.

- Conjunt integrat d’iniciatives de col·labo-
ració, comunicació i cooperació.

- Foment d’àrees empresarials, basades 
en la connectivitat.

- Impuls a la internacionalització de les 
empreses.

- Afavorir xarxes externes de coneixement.

3/ 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics. Per tot això és 
considerat com a objectiu transversal en l’es-
tratègia territorial d’ocupació.

Línies Estratègiques:

- Serveis d’orientació online, noves tecno-
logies de la informació, serveis innovadors 
dirigits a les empreses i assessorament a 
aquestes.

- Promoció desenvolupe i activitat econòmi-
ca (diversificació, visió innovadora). Poten-
ciar les relacions entre els diferents AEDL 
implantats en el territori i de la xarxa AFIC.

- Identificació dels temes i espais de tro-
bada i connexió dels serveis avançats amb 
les empreses i els individus, i que la ciència 
s’inserisca en el sistema productiu. 

- Suport als ecosistemes territorials d’inno-
vació i emprenedoria.

- Promoció de clústers territorials de la 
innovació (C.T.I.). Promoció desenvolupe 
i activitat econòmica (diversificació, visió 
innovadora). Suport als ecosistemes terri-
torials d’innovació i emprenedoria. Millora 
de la transferència de coneixement, entre 
els centres d’investigació i universitats i 
les empreses. La comarca compta amb 
la presència de la Universitat de València, 
concretament al Campus d´Ontinyent amb 
una oferta de quatre graus (economia, ma-
gisteri, educació física i infermeria) que per-
met la formació superior universitària.

- Formació i qualificació destinada a la in-
novació. Revaloració de la Càtedra Innovació 
Territorial d’Ontinyent, participada pel Ajun-
tament d’Ontinyent, la Caixa d’Estalvis d’Onti-
nyent i les Universitats de València i Alacant.
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CONTEXT TERRITORIAL

L’Àrea Funcional del Vinalopó comprén 18 mu-
nicipis amb una població de 221.149 habitants 
en 2016 (el 4,59% del total regional) i una su-
perfície de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total regi-
onal), la qual cosa suposa una densitat apro-
ximada de 146 habitants per km2, molt per 
davall de la mitjana regional (213 km2). Res-
pecte al ritme de creixement, l’evolució de la 
població de l’àrea funcional ha sigut inferior a 
la mitjana regional i provincial, sent éstes ta-
xes del 18,1% en el període 1991-2009 i del 
0,8% entre 2006-2016.

El model territorial del AF es troba condicionat 
per l’orografia, i el model productiu per la in-
dústria extractiva de marbre, la indústria del 
calçat i marroquineria i l’activitat agrícola, la 
qual cosa defineix la jerarquització dels munici-
pis. Així, Elda, Petrer i Novelda suposen els cen-
tres econòmics sobre els quals graviten la resta 
de municipis del mitjà Vinalopó. Sobre Villena 
graviten els de l’Alt Vinalopó, amb excepció de 
Sax i Salinas que s’inclinen més cap a Elda.

El Consorci del Pacte Territorial per l’Ús de la 
Vall del Vinalopó va ser creat en 2004 seguint la 
llei 7/85 de les administracions locals i amb la 
participació de la Mancomunitat Intermunicipal 
del Vinalopó. El pacte està integrat pels ajunta-
ments d’Elda, Petrer, Villena, Saix, Monòver, No-
velda, Salinas, l’Alguenya, el Pinós, Asp, Mont-
fort i el Fondó dels Frares, i els sindicats de Co-
missions Obreres Unió Intercomarcal Alt, Mitjà 
i Valls del Vinalopó (CCOO) i Unió General de 
Treballadors UC La Muntanya - Vall del Vinalopó 
(UGT), al costat de les associacions empresari-
als Associació Espanyola de Components per al 
Calçat (AEC), Agrupació de Fabricants de Bos-
ses i Afins de Petrer, AVECAL, COEPA, Federa-
ció Valenciana d’Empreses de Treball associat 
(FEVECTA), Federació d’Empreses Valencianes 
d’Economia Social (FEVES). El Consorci cobreix 
12 municipis amb 209.201 habitants (INE, 2016) 
i més de 7.000 empreses registrades. 

L’espai geogràfic de la Vall del Vinalopó ha sigut 
des de sempre un territori d’enorme interés. El 
seu primerenc poblament i la successiva ocu-
pació i aprofitament dels recursos endògens 
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ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ EN L’ÀREA FUNCIONAL DEL VINALOPÓ

des d’època ibèrica i romana fins a l’actualitat 
(espart, cànem, barrella, explotacions salineres 
i d’algeps, marbre), han antropitzat aquest ter-
ritori, que a més s’ha beneficiat dels intercanvis 
comercials entre el litoral i l’interior peninsular 
intensificats des del segle XVIII. L’existència de 
bones infraestructures de transport, l’incre-
ment conjuntural del consum i de les rendes, i 
la presència d’una població rural excedentària, 
no afectada en excés per les conseqüències ne-
gatives de l’emigració, afavoriran el desenvolu-
pament de la indústria del calçat en el trànsit 
dels segles XIX al XX. Alhora, l’ús intensiu del 
sòl urbà per a l’assentament industrial, carac-
terístic de la dècada de 1970, s’ha mantingut 
funcional fins a l’actualitat, basat en el desig de 
progrés econòmic dels municipis perifèrics en 
cadascun dels districtes industrials o sistemes 
productius locals, així com per l’escassetat del 
sòl i el seu escàs atractiu industrial entre els 
empresaris. Així, primer l’absència de planeja-
ment, seguida després pel seu incompliment, 
constitueixen aspectes fonamentals en l’expli-
cació del repartiment dels assentaments fa-
brils per la ciutat i pel medi rural, tan evidents 
en molts municipis del Vinalopó. 

ESTRUCTURA DEL MERCAT DE TREBALL

Oferta laboral poc diversificada i qualificada, 
per la qual cosa es requereix una formació tèc-
nica per a determinats processos productius 
(indústria, hostaleria, agricultura, turisme, en-
tre altres). També s’observa un grup d’edat amb 
major dificultat per a trobar ocupació: persones 
majors de 50 anys, que es troben sense forma-
ció ni expectatives laborals, sent les dones les 
pitjor parades d’aquesta situació. 

El nombre de treballadors afiliats a la Segu-
retat Social en 2018 (2n quadrimestre) ascen-
deix a 65.895, la qual cosa suposa un 3,8% res-
pecte al total de la CV. En el període 2014-2018 
s’ha registrat un increment de 7.481 afiliats 
amb una taxa de variació de 12,8% (inferior al 
18,5% de la Comunitat Valenciana). Els sectors 
d’activitat més rellevants quant al nombre de 

treballadors del AF en termes relatius són la 
indústria manufacturera (33,9%%), el comerç 
(18,8%), l’agricultura i la ramaderia (6,7%), 
l’hostaleria (6,6%) i la construcció (6,4%). Exis-
teix un salt generacional entre treballadors 
sense transmissió efectiva de coneixements. 
Situació que s’aguditza per l’economia sub-
mergida i la precarietat laboral. 

Municipis del AF amb major nombre de treba-
lladors en 2018 i repartits per sectors produc-
tius: agricultura (el Camp de Mirra, Montfort, la 
Romana); indústria manufacturera (l’Alguenya, 
Aspe, Beneixama, Biar); canyada (Elda, Monò-
ver, Novelda, Petrer, la Romana, Salinas i Sax); 
comerç (Aspe, la Canyada, el Fondó dels Frares, 
Monòver, Petrer i Villena). 

L’ocupació femenina segons l’afiliació a la Se-
guretat Social suposa el 38,8% del AF en 2018. 
I es reparteix, per sectors productius, de la 
següent forma: agricultura (43,8%), indústria 
(31,2%), construcció (9,5%) i serveis (48,7%). 

Els contractes registrats en el AF en 2017 as-
cendeixen a 60.627, un 2,97% del total de la 
Comunitat Valenciana. Els contractes registrats 
segons les seues principals característiques en 
2017 ens mostren els següents resultats: do-
nes (42,8%), home (57,2%), indefinits (11,3%) i 
temporals (88,77%). Per sectors econòmics i en 
l’interval 2013-2017, en agricultura es passa 
del 16,6% al 13,7%; en indústria del 36,2% al 
31,8%; en la construcció del 7% al 6%. Només 
en el sector serveis on s’experimenta un aug-
ment passant del 40,1% al 48,5%, molt per da-
vall dels percentatges ocupats en el total de la 
Comunitat Valenciana (70,1%). Fet que eviden-
cia el grau de diversificació econòmica de les 
poblacions del Vinalopó, enfront d’altres de la 
comunitat autònoma. 

En relació a les taxes de demandants entre 
2014-2018, la variació en relació als mateixos 
ha descendit un 42% sobre el total. Per sectors 
econòmics destaca el descens en la construc-
ció (50,3%) i la indústria (33,8%). 

Analitzant els indicadors del mercat de tre-
ball (2018 2n trimestre), la taxa d’ocupació és 
d’un 61,87%, lleugerament inferior a la de la CV 
(63,66%). A més, cal destacar com la taxa d’ocu-
pació ha augmentat entre 2014 i 2018 un 17,4%, 
xifra superior a la de la CV (15,07%). No obs-
tant això, en l’últim any la taxa d’ocupació en el 
AF ha decrescut un 0,16%, una mica lluny de la 
dada per a la CV (3,81%). 

La taxa d’atur al Vinalopó és d’un 17,91%, més 
elevada de la que es registra a la Comunitat Va-
lenciana (15,72%). És rellevant destacar, que, 
malgrat això, la taxa d’atur s’ha reduït entre 
2014 i 2018 en un 41,46%, xifra lleugerament 
superior a la de la CV. Es pot assenyalar com en 
l’últim any la taxa d’atur ha descendit en el AF 
en un 13,83%, enfront del 16,09% a la Comuni-
tat Valenciana. 

La taxa d’atur en els homes és d’un 16,91% 
enfront d’un 19,14% en les dones. No obstant 
això, durant el període 2014-2018, l’evolució de 
la taxa d’atur entre les dones ha descendit un 
41,99%; en canvi entre els homes el descens ha 
sigut del 40,88%. Aquesta dinàmica es conso-
lida en l’últim any amb una reducció de la taxa 
d’atur de dones (22,71%) que septuplica a la 
dels homes (3,08). 

 Es necessiten nous requeriments per a l’em-
presariat (falta de formació empresarial) i tre-
balladors en relació a la formació per a la inter-
nacionalització i comercialització de les empre-
ses. A més, es necessiten nous requeriments 
tecnològics de maquinària i equips, al costat 
d’una major adaptabilitat de la formació pro-
fessional i de les polítiques actives d’ocupació 
dutes a terme pLABORA (actua LABORA), ja que 
alguns processos formatius són assumits per 
les pròpies empreses. 

Finalment, s’ha detectat la importància de les 
agències de desenvolupament local en els pro-
cessos de desenvolupament i aplicació de polí-
tiques actives d’ocupació, encara que a vegades 
no és suficient el seu esforç per a generar teixit. 

A més, l’administració és lenta per la falta d’ini-
ciativa i recursos. Existeix una falta de coordi-
nació entre empreses i administració supra-
local, fruit també d’una excessiva burocràcia. 
Potser es podria fomentar l’emprenedoria en el 
sector primari (agroecologia, agroturisme, co-
mercialització de productes quilòmetre 0 o de 
proximitat, entre altres), i aquesta oferta està 
limitada per l’escassa formació dels joves i les 
dificultats d’accés a la formació i capacitació. 

CARACTERITZACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU

Cal destacar que l’oferta laboral està poc di-
versificada i qualificada, per la qual cosa es 
requereix una formació tècnica específica per 
a determinats processos productius (indústria, 
hostaleria, agricultura, turisme, etc.). A més, els 
grups d’edat amb major dificultat per a trobar 
ocupació són les persones majors de 50 anys, 
persones sense formació i dones. S’ha produït 
un salt generacional entre treballadors sense 
transmissió efectiva de coneixements. A més, 
aquesta àrea funcional es caracteritza per 
l’existència d’una economia submergida, que a 
més no ajuda a supera la precarietat laboral. En 
el context de la intermediació laboral es conti-
nua basant en el “boca a boca”. Cal destacar la 
falta de polítiques de conciliació familiar. Exis-
teixen nous requeriments per a l’empresariat 
degut a una notable falta de formació empresa-
rial, la qual cosa també incideix negativament 
en els treballadors en relació a la formació per 
a la internacionalització i comercialització de 
les empreses. En aquest sentit cal assenyalar 
els nous requeriments tecnològics de maquinà-
ria i equips que fa més difícil la inserció laboral 
de persones majors de 50-55 anys.

Cal significar l’escassa connexió entre la reali-
tat formativa actual (FP, LABORA, etc.) i les ne-
cessitats de les empreses. A vegades els pro-
cessos formatius són assumits per les pròpies 
empreses. Per aquest motiu hi haja una major 
demanda i necessitat de formació professional 
de grau mitjà per a determinats sectors pro-
ductius. 
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En aquesta Àrea Funcional del Vinalopó es lo-
calitzen 6.694 empreses que suposen un 4,3% 
del total de la Comunitat Valenciana. La dinàmi-
ca de creació d’empreses per al període 2014-
2018 ha sigut favorable amb un increment del 
7,7% malgrat ser inferior al registrat a la Comu-
nitat Valenciana (11%). 

El model productiu ve caracteritzat pel sector ser-
veis (62,6% del total d’empreses de l’Àrea Funci-
onal) i pel sector industrial (23,3%). La dinàmica 
sectorial quant a la variació del nombre d’empre-
ses per al període 2014-2018 ha sigut més favo-
rable en el sector de la construcció 23,1% que en 
el de l’agricultura (13,9%) i serveis (7,8%), sent la 
indústria el que menys ha crescut (13%), malgrat 
la importància en el AF dels sistemes productius 
vinculats a sectors madurs i consolidats (marbre, 
calçat, tèxtil, agroalimentari).

Existeixen diferències internes en l’Àrea Fun-
cional en els municipis que concentren major 
nombre d’empreses per ordre d’importància. 
Elda (1.682), Villena (1.074), Petrer (894), No-
velda (751), Aspe (576). En relació a l’especia-
lització productiva dels municipis, cal assenya-
lar el pes notable de l’agricultura a la Romana 
(39,2%), Montforte (24,6%), la l’Alguenya (22,4%). 
Tot això a causa de la importància que ha tin-
gut en aquesta zona la producció i comercialit-
zació del raïm embutxacat del Vinalopó (DOP) 
així com la producció de vi (DOP). Encara que 
en aquests municipis també tenen una notable 
presència els serveis i la indústria vinculada a 
l’extracció de marbre i calçat. En relació als ser-
veis destaca el municipi del Fondó dels Frares 
amb un pes notable en aquest sector productiu 
(82,6%). Sens dubte la colònia residencial d’es-
trangers que habiten allí ha fet que aquest sec-
tor s’incremente de forma exponencial en l’úl-
tima dècada. No obstant això cal destacar Elda, 
que representa el 70,3% en el sector serveis pel 
seu rang de capitalitat subregional, encara que 
la segueixen Novelda (67%) i Villena (62,6%). 

En relació al sector industrial destaquem per 
ordre d’importància, i en relació a la resta 

de sectors productius (tenint valors per da-
munt del 30% en el AF), les poblacions de Biar 
(37,2%), la Canyada (34,1%), Monòver (31,6%), 
Saix (30,5%) i Beneixama (30%). És simptomà-
tic que la major part siguen poblacions de l’Alt 
Vinalopó, que es van començar a industrialit-
zar en la dècada de 1990, per la deslocalitza-
ció d’empreses des de poblacions més grans i 
industrialitzades (Villena), buscant sòl indus-
trial barat i equipat. També beneficiant-se de 
l’accessibilitat d’aquests municipis en relació 
a altres eixos viaris i infraestructures. 

Quant a la grandària empresarial, s’observa un 
predomini de microempreses. Les microem-
preses (d’1 a 9 treballadors) suposen el 83,8% 
del total d’empreses del AF en 2018. Les micro-
empreses en la CV suposen el 85,6% del total. 

Existeixen una escassa transversalitat i rela-
ció-col·laboració entre administració supralo-
cal i teixit productiu i empresarial. A més, tam-
bé s’ha observat una escassa transversalitat i 
relació-col·laboració entre empreses de certs 
sectors del sector industrial madur i consoli-
dat. Es caracteritza per la falta de cohesió em-
presarial a causa de l’especialització producti-
va (competeixen pel mateix nínxol de mercat, 
clients comuns, falta de visió estratègica i in-
dividualisme). Destaquen INESCOP i AVECAL, 
per al calçat i l’Associació de Marbre d’Alacant 
respectivament, com els principals ens associ-
atius del sector Industrial. Però cal reforçar-ho 
des de l’actitud de l’empresariat, també la seua 
qualificació, encara que tot això no servirà de 
res, sinó es treballa en xarxa. 

XARXES TERRITORIALS I INNOVACIÓ

S’ha observat escassa transversalitat i rela-
ció-col·laboració entre administració supralocal 
i teixit productiu-empresarial. Això es tradueix, 
també, en una escassa transversalitat i rela-
ció-col·laboració entre les pròpies empreses de 
certs sectors industrials madurs i consolidats. 
Aquesta falta de cohesió empresarial es deu a 
l’especialització productiva, la competició pel 

mateix nínxol de mercat amb clients comuns, i 
la falta d’una visió estratègica a causa del seu 
individualisme. 

No obstant això INESCOP i AVECAL, per part del 
calçat, juntament amb altres associacions del 
marbre i la pedra natural, intenten articular es-
tratègies i accions. Malgrat això en el treball qua-
litatiu s’ha observat una actitud de l’empresariat 
de treballar en xarxa. Això determina la pre-
sència d’importants associacions empresarials 
transversals com l’Associació empresarial de 
Biar (AEBI), Joves Empresaris de la Província 
d’Alacant (JOVEMPA del Vinalopó), FACPYME, em-
presarias.com i la Federació de Cooperatives de 
Treball Associat (FEVECTA). A més, cal destacar, 
en relació al treball en xarxa, el grup d’acció local 
Muntanya d’Alacant, en la renovada programa-
ció del LEADER, en el qual participen els muni-
cipis de Beneixama, Biar, el Camp de Mirra i la 
Canyada. Destacant també municipis d’aquesta 
àrea funcional en el Grup d’Acció Local del Sud 
d’Alacant, com l’Alguenya, el Fondó de les Neus, 
el Fondó dels Frares, la Romana i Salinas. 

No obstant això, també s’han observat obsoletes 
estructures, necessitades de ser renovades, com 
el consorci del Pacte Territorial per l’Ocupació, a 
fi d’articular sinergies adequades, i per tant, so-
lucions adaptades a les necessitats de les pobla-
cions comarcals. Per a això cal dotar de major 
protagonisme a l’associacionisme empresarial 
i cooperatiu, reforçat per accions i negociacions 
amb les administracions públiques, i amb un rol 
molt més proactiu dels sindicats i ciutadania en 
general. Per a això també es reclama una major 
quota de coordinació i relació entre administraci-
ons locals i supralocals, a fi de planificar, promo-
cionar i implementar accions i mesures. També 
donant-li major protagonisme a la ciutadania. En 
aquest context cal ressaltar el Fòrum Econòmic 
i Social de Villena, conformat en 2015, però que 
en l’actualitat acusa certa instrumentalització 
política encoberta, per part de l’equip de govern 
actual, que potser haja minvat la seua autonomia 
d’acció i decisió, traint l’esperit i els valors primi-
genis de la seua creació i aparició.

Sens dubte la innovació social també ve de 
la mà de la tecnologia i de la inversió. Potser 
aquesta s’haja vist minvada per la idiosincrà-
sia d’alguns sectors productius amb visió a 
curt termini, i una falta de professionalització i 
grandària d’empreses, per escàs requeriment 
de la demanda i pels efectes de la crisi econò-
mica. Tampoc les universitats han exercit una 
transferència de coneixements a les empreses 
i territori. Al que se li suma la falta de capa-
citat de retindre i atraure talent per les opor-
tunitats que en els sectors productius actuals, 
no troben les noves generacions vinculades 
a les TIC. Sense cap dubte, això no afavoreix 
el desenvolupament de noves oportunitats 
d’ocupació derivades de l’economia social i les 
noves tecnologies. La falta de continuïtat en 
les accions i estratègies territorials, condicio-
nades pels canvis de polítics, no ofereix una 
garantia, ni visió de futur. 

Des del punt de vista de la connectivitat i ac-
cessibilitat, el territori gaudeix amb una bona 
connexió per carretera i ferrocarril, que afavo-
reix el posicionament d’empreses i la comercia-
lització de productes. Malgrat això, existeix una 
falta d’adequació del sòl industrial que fomente 
l’assentament de renovades i consolidades in-
dústries (innovadores), i que diversifique el tei-
xit productiu cap a un perfil més tecnològic. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA 
FUNCIONAL DEL VINALOPÓ

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

Aquest primer objectiu respon a la necessitat 
de generació d’ocupació, amb la consecució 
d’un mercat inclusiu i amb oportunitats equita-
tives a tots els col·lectius.

Línies estratègiques:

• Foment de l’accés de joves a la primera 
ocupació
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Impulsar la contractació de joves per a la prime-
ra ocupació tenint en compte les dificultats a les 
quals s’enfronten una vegada finalitzen els seus 
estudis i a l’hora d’incorporar-se al món laboral. 

Propostes:

• Programa per a visibilitzar els sectors 
industrials als joves a través d’activitats i 
iniciatives per a generar atractiu laboral.

• Plans perquè els joves puguen inserir-se 
de manera efectiva en els sectors produc-
tius madurs per a garantir el relleu genera-
cional i així evitar la pèrdua del know-how.

• “Retindre-atraure el talent” de la població 
més jove qualificada

Evitar la marxa de talent i de joves qualifi-
cats a la recerca de noves i més qualificades 
oportunitats laborals i necessitat d’atraure la 
població formada que ha eixit a la recerca de 
noves oportunitats i introduir-la al món labo-
ral aconseguint treballs concordes a la seua 
formació. 

Propostes:

• Crear programes per a itineraris perso-
nalitzats i individuals d’inserció laboral.

• Programes dirigits a la inserció de persones 
desocupades en el sector calçat/marbre

Implementar actuacions programades que 
vagen dirigides específicament a les per-
sones desocupades a fi d’afavorir la seua 
inserció soci-laboral.

Propostes:

• Crear programes i convenis entre les en-
titats responsables en matèria d’ocupació i 
les empreses del territori que permeten co-
néixer les necessitats laborals i formatives.

• Foment de la cultura emprenedora, desen-
volupament d’iniciatives emprenedores.

Incorporar l’impuls a l’emprenedoria o au-
toocupació com a opció real a la cerca acti-
va d’ocupació, convertint-se com una o via 
de fuita a la desocupació, obtenint un lloc 
de treball estable.

Propostes:

• Serveis de suport integral al desenvolu-
pament de noves iniciatives emprenedores 
innovadores.

• Pla de suport als punts integrals de for-
mació, foment i informació de l’ocupació, 
de l’emprenedoria i l’empresa a nivell co-
marcal.

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 negoci-
ació col·lectiva. 

Línies estratègiques:

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

Promoure actuacions que afavorisquen una 
major estabilitat en l’ocupació, alhora que acon-
seguisquen disminuir progressivament la tem-
poralitat i estacionalitat del mercat laboral.

Propostes:

• Plans formatius per a aconseguir una 
major qualificació professional dels tre-
balladors.

• Incorporació de mesures per a combatre i 
reduir pràctiques de l’economia submergida

Impulsar mesures específiques que desincen-
tiven les pràctiques normalitzades d’economia 
submergida en l’àmbit laboral i afavorisquen 
un ecosistema soci-laboral concorde al marc 
legislatiu.

Propostes:

• Major control de l’economia submergida 
mitjançant mesures efectives per a mini-
mitzar-la com el reforçament de les ins-
peccions de treball i les campanyes de 
sensibilització als treballadors.

• Impuls al diàleg social

Fomentar un acord en l’àmbit de les relacions 
laborals que contribuïsca a facilitar la creació i 
millora de la qualitat de l’ocupació, augmentat 
l’estabilitat i afavorint a les noves inversions i a 
l’expansió de les empreses.

Propostes:

• Canvi de política laboral amb una re-
forma àmplia que analitze les propostes 
d’associacions empresarials, sindicats i 
empreses a la problemàtica de l’ocupació, 
inclòs el de la situació dels autònoms.

• Millora de mecanismes d’accés d’infor-
mació i de creació de xarxes o taules de 
treball estables i reglades a nivell d’àrea 
funcional per a la consecució d’objectius 
com el d’adequar tallers laborals a les ne-
cessitats reals de les empreses comarcals 
i, per tant, a la millora de l’ocupabilitat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les 
persones, inclusió social de col·lectius 
desfavorits.

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 

per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies estratègiques:

• Incentius a la inserció de col·lectius des-
favorits (joves, majors de 45 anys, aturats 
de llarga duració, persones amb diversitat 
funcional)

Elaborar i implementar mesures específiques 
que vagen dirigides a aquells col·lectius que 
presenten majors graus de vulnerabilitat social 
i laboral en relació a la inserció en el mercat 
de treball. Aquests grups serien, preferentment, 
la joventut, les persones majors de 45 anys, els 
aturats de llarga duració, i les persones amb di-
versitat funcional.

Propostes:

• Establir programes en les empreses per 
a incentivar la contractació d’aturats (que 
provinguen del sector de la indústria) ma-
jors de 45 anys.

• Programa d’ocupació col·laborativa i 
competències professionals, a través de 
sessions grupals de treball per a fer front 
a la desocupació dirigida als aturats de 
llarga duració i col·lectius amb majors difi-
cultats d’accés.

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 perspec-
tiva de desenvolupament territorial, en particu-
lar per al mercat local de treball. La detecció de 
necessitats de formació en el territori han d’in-
formar les accions de formació dissenyades.
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Línies estratègiques:

• Formació de persones desocupades: espe-
cífica per a buscar ocupació i requalificació

Accions que fomenten la formació de la població 
desocupada amb baix de nivell de qualificació. 

Propostes:

• Realitzar un mapa i grup de treball for-
matiu en xarxa amb l’objectiu de distribuir 
i ajustar els recursos formatius a les ne-
cessitats de les empreses i el territori.

• Agrupar esforços a l’hora d’homologar 
i sol·licitar especialitats formatives en el 
territori, unint en una mateixa acció la po-
sada en comú entre administracions locals 
i empresa.

• Major relació-connexió entre formació i 
investigació per part de la Universitat i les 
empreses, amb la necessitat de generar 
formació reglada a través de cicles forma-
tius per a l’ocupació jove.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 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.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocu-
pació, l’enfortiment de la competitivitat es 
converteix en objectiu clau, per la qual cosa 
el desenvolupament de les activitats produc-
tives, especialment les de major valor afegit, 
és essencial. L’aprofitament de la capacitat de 
creació de llocs de treball en els diferents sec-
tors del territori ha de ser focus d’atenció de 
l’estratègia.

Línies estratègiques:

• Impuls a l’agricultura comercial sostenible

Impulsar l’agricultura de qualitat mitjançant 
l’aposta decidida per productes agrícoles de ma-
jor valor afegit en el territori com els propis de les 
Denominacions d’Origen, així com d’un sistema 
de millora de la mecanització, model d’agricultura 
ecològica i d’aposta per l’agroindústria. Generar 
un acostament de la població jove al sector agrí-
cola i així facilitar el relleu generacional.

Propostes:

• Aprofitar la innovació en l’agricultura i 
en la indústria agroalimentària pel seu alt 
valor afegit a partir de la transformació 
agroindustrial.

• Estructura empresarial sòlida i compe-
titiva, vinculada al territori i la seua verte-
bració: referència als clústers econòmics 

Articular una estructura empresarial de tots els 
sectors productius amb especialització productiva 
(calçat, marbre, persiana, tèxtil, espècies, etc.) vin-
culats al territori per a generar valor afegit i capa-
citat competitiva. També promoure iniciatives que 
vertebren l’estructura empresarial del conjunt del 
territori a partir d’aquests clústers econòmics.

Propostes:

• Reforçar i millorar les estructures em-
presarials vinculades al territori amb as-
sociacionisme i amb creació i fiançament 
de clústers que fomenten la cooperació i 
l’atractiu per a invertir en el territori.

• La creació de més clústers per a atraure 
noves indústries i virar cap a un model pro-
ductiu més diversificat on s’aprofite les pos-
sibilitats i potencialitats per a la innovació. 

• Suport financer i atenció a les PIME en 
dificultats

La contracció del sistema econòmic en els úl-
tims anys reverteix en la necessitat d’ajudar 
les empreses amb dificultats perquè continuen 
mantenint la seua activitat i generant ocupació.

Propostes:

• Donar suport al finançament de les pimes.

• Proveir mecanismes efectius per a aug-
mentar les ajudes empreses, i que aques-
tes arriben de manera efectiva a les em-
preses perquè s’integren vertaders pro-
cessos d’innovació.

• Suport als territoris, comarques i muni-
cipis desfavorits: desenvolupament equili-
brat del territori mitjançant polítiques re-
generadores

Fomentar la diversificació econòmica a partir 
dels sectors productius consolidats i madurs, 
vinculats a la indústria i a l’agricultura. Aprofitar 
la potencialitat entorn de productes del territori 
(indústria del marbre, agricultura, etc.) per a afa-
vorir la creació d’indústries auxiliars i empreses 
(industrials, agroalimentàries i turístiques) que 
sorgisquen de la innovació. Forjar pràctiques 
econòmiques i socials regeneradores (lluita con-
tra l’economia submergida i frau laboral).

Propostes:

• Accions que lluiten de manera efectiva 
l’economia submergida i el frau laboral.

• Complementar el model productiu con-
solidat i madur de certs sectors amb la 
cerca d’altres models productius diversifi-
cats on prevalga la innovació.

• Realitzar programes formatius a les empre-
ses que desitgen adquirir nous coneixements 
per a produir i diversificar nous productes.

• Establir ajudes per a la creació de noves 
empreses vinculades a les ja existents de 

sectors productius madurs o altres com-
plementàries per a innovar i crear nous 
productes. 

• Apostar per noves activitats econòmi-
ques com el turisme que servisquen per a 
diversificar el teixit productiu.

• Fomentar i donar importància estra-
tègica a les “Marques del Territori” que 
ofereixen els sectors productius madurs i 
consolidats vinculats amb el territori per a 
promoure la innovació i visibilitat.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals.

Línies estratègiques:

• Mesures de conciliació familiar

Mesures que afavorisquen la conciliació perso-
nal, familiar i laboral dels treballadors i treba-
lladores, de tal forma que l’activitat laboral no 
supose un obstacle en el desenvolupament equi-
tatiu d’homes i dones en el mercat de treball.

Propostes:

• Incentivar la contractació a través del 
suport a les empreses per a promoure les 
mitjanes de conciliació laboral.

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

La millora d’aquests factors incideix en la com-
petitivitat dels territoris, en la qualitat de vida 
de les persones, en l’atractiu territorial (per a 
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persones i empreses) i en l’articulació dels terri-
toris, tant la interna com la connectivitat externa.

Línies estratègiques:

    • Millora de la Infraestructura Industrial

Creació de sòl industrial i logístic a través d’un pla 
territorial per a fixació d’un model productiu di-
versificat on tinguen cabuda els sectors produc-
tius industrials madurs del territori, una futura in-
dústria de ràpida implantació; així com la logística.

Propostes:

• La modernització, ampliació i creació de no-
ves àrees industrials i logístiques.

OBJECTIU 8. Estructura territorial i xarxes 
internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns.

Línies estratègiques:

• Creació de xarxes territorials per a la cre-
ació de plans d’ocupació.

Crear i assentar xarxes de col·laboració tècnica 
entre els diferents agents econòmics i socials 
(públics i privats) per a la definició d’un full de 
ruta comú en matèria d’ocupació.

Propostes:

• Refundar el Pacte per l’Ocupació de Vina-
lopó com a vertebrador real, al costat de la 
universitat, per a prendre decisions impor-
tants des del territori.

• Proposta real de xarxa de trobada per a 
superar els problemes que van derivar que 

el Pacte per l’Ocupació del Vinalopó no fun-
cione. Aquesta xarxa ha de ser integrada 
per empreses (associacions empresari-
als), productors, agents territorials, socials 
i econòmics en general; així com els ajun-
taments que farien de “efecte frontissa”.

• Elaborar un pla estratègic del mercat la-
boral de forma consensuada i participada 
entre els principals agents del territori.

• Foment de la cooperació amb agents pú-
blics i privats en temes d’ocupació, forma-
ció i emprenedoria.

Impulsar accions que fomenten les relacions 
tècniques i la cooperació entre els entre de titu-
laritat pública i les empreses privades en matè-
ria de promoció de l’ocupació, inserció soci-la-
boral, processos formatius i emprenedoria.

Propostes:

• Crear i reglar col·laboració entre dife-
rents agents intervinents en el territori 
(empreses, administració local, agents 
en el territori i uns altres) per a millorar 
aspectes transversals que milloren l’ocu-
pabilitat, competitivitat de sectors pro-
ductius i innovació; a més de maximitzar 
recursos.

• Creació d’una xarxa territorial, pròxima 
i pràctica que més enllà dels “localismes” 
generen anàlisis i solucions per a diferents 
objectius en matèria d’ocupació, model 
productiu i innovació.

OBJECTIU 9. Xarxes territorials externes, 
col·laboracions.

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit 
internacional, totes vinculades a l’ocupació.

Línies Estratègiques:

• Conjunt integrat d’iniciatives de col·labo-
ració, comunicació i cooperació

Establir mesures que incentiven i afavorisquen 
els processos col·laboratius, de comunicació i 
cooperació entre els diferents agents socioeco-
nòmics que tenen la seua activitat en l’àmbit 
local, supralocal i estatal.

Propostes:

• Fomentar l’associacionisme en els sec-
tors productius i afavorir el treball en xar-
xa, entre el sector, altres sectors produc-
tius i l’administració.

• Crear una “marca territorial” o plau bran-
ding per a planificar, comunicar i millorar 
la visibilitat de les iniciatives.

• Fomentar canals de comunicació i les 
xarxes entre els municipis que conformen 
la comarca per a abordar problemes i so-
lucions comunes.

• Afavorir espais de trobada entre els 
stakeholders del territori per a posada en 
comú de necessitats, accions i reptes, i mi-
llorar la fluïdesa en la comunicació i l’opti-
mització en l’acció.

OBJECTIU 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics.

Línies Estratègiques:

• Acompanyament a l’empresa (assesso-
rament, innovació).

Donar suport a els processos innovadors i 
d’emprenedoria a les petites empreses, en un 
marc territorial on domina cada vegada més 
l’atomització empresarial i flexibilització del 
procés productiu, requereix de facilitar els re-
cursos necessaris per al desenvolupament òp-
tim de la innovació.

Propostes:

• Promoure la generació de coneixement 
útil per al desenvolupament d’innovacions 
dirigit a les empreses del territori, crear 
acords amb les universitats i centres tec-
nològics. 

• Realitzar jornades d’innovació tecnològi-
ca, social i formativa per cooperació efecti-
va entre les universitats i empreses.

• Potenciar serveis de suport a la innova-
ció des de les administracions públiques i 
entitats d’I+D, fomentant proximitat i utili-
tat a les empreses.

• Acostar als empresaris la innovació tec-
nològica derivada del treball de recerca 
d’universitats, instituts tecnològics i em-
prenedors amb talent.
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RESUM DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA FUNCIONAL EL VINALOPÓ

Objectiu Estratègic Línia Estratègica Propostes

OE1.Ocupabilitat, 
igualtat d’oportunitats i 
inserció laboral

Foment del retorn dels treballadors 
joves i mesures per a impedir la 
“fugida de talents”

Programa per a visibilitzar els sectors industrials 
als joves a través d’activitats i iniciatives per a 
generar atractiu laboral.

Plans perquè els joves puguen inserir-se de manera 
efectiva en els sectors productius madurs per a 
garantir el relleu generacional i així evitar la pèrdua 
del know-how.

“Retindre-atraure el talent” de la 
població més jove qualificada

Crear programes per a itineraris personalitzats i 
individuals d’inserció laboral.

Programes dirigits a la inserció de 
persones desocupades en el sector 
calçat/marbre

Crear programes i convenis entre les entitats 
responsables en matèria d’ocupació i les empreses 
del territori que permeten conéixer les necessitats 
laborals i formatives.

Foment de la cultura emprenedora, 
desenvolupament d’iniciatives 
emprenedores

Serveis de suport integral al desenvolupament de 
noves iniciatives emprenedores innovadores.

Pla de suport als punts integrals de formació, 
foment i informació de l’ocupació, de l’emprenedoria 
i l’empresa a nivell comarcal.

OE2.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

Plans formatius per a aconseguir una major 
qualificació professional dels treballadors.

Incorporació de mesures per a 
combatre i reduir pràctiques de 
l’economia submergida

Major control de l’economia submergida mitjançant 
mesures efectives per a minimitzar-la com el 
reforçament de les inspeccions de treball i les 
campanyes de sensibilització als treballadors.

Impuls al diàleg social Canvi de política laboral amb una reforma 
àmplia que analitze les propostes d’associacions 
empresarials, sindicats i empreses a la 
problemàtica de l’ocupació, inclòs el de la situació 
dels autònoms.

Millora de mecanismes d’accés d’informació i 
de creació de xarxes o taules de treball estables 
i reglades a nivell d’àrea funcional per a la 
consecució d’objectius com el d’adequar tallers 
laborals a les necessitats reals de les empreses 
comarcals i, per tant, a la millora de l’ocupabilitat.

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

Incentius a la inserció de col·lectius 
desfavorits (joves, majors de 45 
anys, aturats de llarga duració, 
persones amb diversitat funcional)

Establir programes en les empreses per 
a incentivar la contractació d’aturats (que 
provinguen del sector de la indústria) 
majors de 45 anys.

Programa d’ocupació col·laborativa i competències 
professionals, a través de sessions grupals de 
treball per a fer front a la desocupació dirigida als 
aturats de llarga duració i col·lectius amb majors 
dificultats d’accés.

OE4. 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

Realitzar un mapa i grup de treball formatiu 
en xarxa amb l’objectiu de distribuir i ajustar 
els recursos formatius a les necessitats de les 
empreses i el territori.

Agrupar esforços a l’hora d’homologar i sol·licitar 
especialitats formatives en el territori, unint 
en una mateixa acció la posada en comú entre 
administracions locals i empresa.

Major relació-connexió entre formació i investigació 
per part de la universitat i les empreses, amb la 
necessitat de generar formació reglada a través de 
cicles formatius per a l’ocupació jove.

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.

Impuls a l’agricultura comercial 
sostenible

Aprofitar la innovació en l’agricultura i en la 
indústria agroalimentària pel seu alt valor afegit a 
partir de la transformació agroindustrial.

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

Reforçar i millorar les estructures empresarials 
vinculades al territori amb associacionisme i amb 
creació i fiançament de clústers que fomenten la 
cooperació i l’atractiu per a invertir en el territori.

La creació de més clústers per a atraure noves 
indústries i virar cap a un model productiu 
més diversificat on s’aprofite les possibilitats i 
potencialitats per a la innovació.

Suport financer i atenció a les PIME 
en dificultats

Donar suport al finançament de les pimes.

Proveir mecanismes efectius per a augmentar les 
ajudes empreses, i que aquestes arriben de manera 
efectiva a les empreses perquè s’integren vertaders 
processos d’innovació.

Suport als territoris, comarques 
i municipis desfavorits: 
desenvolupament equilibrat del 
territori mitjançant polítiques 
“regeneradores”

Accions que lluiten de manera efectiva l’economia 
submergida i el frau laboral.

Complementar el model productiu consolidat 
i madur de certs sectors amb la cerca d’altres 
models productius diversificats on prevalga la 
innovació.

Realitzar programes formatius a les empreses que 
desitgen adquirir nous coneixements per a produir i 
diversificar nous productes.

Establir ajudes per a la creació de noves empreses 
vinculades a les ja existents de sectors productius 
madurs o altres complementàries per a innovar i 
crear nous productes.

Apostar per noves activitats econòmiques com el 
turisme que servisquen per a diversificar el teixit 
productiu.

Fomentar i donar importància estratègica a les 
“Marques del Territori” que ofereixen els sectors 
productius madurs i consolidats vinculats amb el 
territori per a promoure la innovació i visibilitat.

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

Mesurades de conciliació familiar Incentivar la contractació a través del suport a 
les empreses per a promoure les mitjanes de 
conciliació laboral.

OE7. Millora de les 
infraestructures, 
equipaments i serveis 
públics.

Millora de la infraestructura 
industrial

La modernització, ampliació i creació de noves 
àrees industrials i logístiques
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OE8. Estructura 
territorial i xarxes 
internes.

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

Refundar el Pacte per l’Ocupació de Vinalopó com 
a vertebrador real, al costat de la universitat, per a 
prendre decisions importants des del territori.

Proposta real de xarxa de trobada per a superar 
els problemes que van derivar que el Pacte per 
l’Ocupació del Vinalopó no funcione. Aquesta xarxa 
ha de ser integrada per empreses (associacions 
empresarials), productors, agents territorials, 
socials i econòmics en general; així com els 
ajuntaments que farien de “efecte frontissa”.

Elaborar un pla estratègic del mercat laboral 
de forma consensuada i participada entre els 
principals agents del territori.

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

Crear i reglar col·laboració entre diferents agents 
intervinents en el territori (empreses, administració 
local, agents en el territori i uns altres) per a 
millorar aspectes transversals que milloren 
l’ocupabilitat, competitivitat de sectors productius i 
innovació; a més de maximitzar recursos.

Creació d’una xarxa territorial, pròxima i pràctica 
que més enllà dels “localismes” generen anàlisis 
i solucions per a diferents objectius en matèria 
d’ocupació, model productiu i innovació

OE9. Xarxes 
territorials externes, 
col•laboracions.

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

Fomentar l’associacionisme en els sectors 
productius i afavorir el treball en xarxa, entre el 
sector, altres sectors productius i l’administració.

Crear una “marca territorial” o plau branding per a 
planificar, comunicar i millorar la visibilitat de les 
iniciatives.

Fomentar canals de comunicació i les xarxes entre 
els municipis que conformen la comarca per a 
abordar problemes i solucions comunes.

Afavorir espais de trobada entre els stakeholders 
del territori per a posada en comú de necessitats, 
accions i reptes, i millorar la fluïdesa en la 
comunicació i l’optimització en l’acció

OE10. Transversalitat 
de la innovació.

Acompanyament a l’empresa 
(assessorament, innovació)

Promoure la generació de coneixement útil per 
al desenvolupament d’innovacions dirigit a les 
empreses del territori, crear acords amb les 
universitats i centres tecnològics

Realitzar jornades d’innovació tecnològica, social 
i formativa per cooperació efectiva entre les 
universitats i empreses.

Potenciar serveis de suport a la innovació des de les 
administracions públiques i entitats d’I+D, fomentant 
proximitat i utilitat a les empreses.

Acostar als empresaris la innovació tecnològica 
derivada del treball de recerca d’universitats, 
instituts tecnològics i emprenedors amb talent.

CONTEXT TERRITORIAL

El AF d’Alcoi està compresa al nord de la provín-
cia d’Alacant, amb una població total de 137.106 
habitants en 2007, 139.826 habitants en 2009 i 
135.689 habitants en 2016. Això últim suposa el 
2,74% sobre el total de la població de la Comuni-
tat Valenciana per a aquest últim any, mantenint 
fluctuacions demogràfiques, que en l’última dè-
cada han baixat un 5,27%. La crisi econòmica ha 
incidit negativament en aquesta Àrea Funcional, 
per la naturalesa de les seues comarques indus-
trials. Es caracteritza per sectors tradicionals 
productius molt castigats, vinculats a sectors 
productius madurs, com el tèxtil i el joguet. Entre 
els grups que més han patit les conseqüències 
han sigut els joves i els majors de 55 anys. Joves, 
que hui tenen 35 anys i que es van incorporar 
al mercat laboral amb una edat primerenca, dei-
xant els seus estudis, i que ara es troben sense ti-
tulació. D’altra banda, tenim a majors de 55, amb 
molta experiència com a peons manufacturers, 
però amb poca formació. Sens dubte es neces-
sita suport i foment d’iniciatives emprenedores 
que afavorisquen nous projectes i noves empre-

ses sostenibles, amb un notable esforç per part 
dels centres de formació. També una implicació 
per part de les administracions públiques per a 
afavorir ocupacions de qualitat i consolidar un 
ecosistema emprenedor.

L’Àrea Funcional d’Alcoi (AF) té una superfície 
total de 917,43 Km2 (91.743 ha), i està situada 
en el nord-oest de la província d’Alacant, a les 
seues valls interiors. Està conformada per una 
orografia accidentada que es correspon amb 
l’existència d’unes valls transversals i que ha 
condicionat les comunicacions i les activitats 
productives. Està constituïda per les comar-
ques de L’Alcoià, la Foia de Castalla i el Com-
tat, en total 32 municipis, sent el Comtat el que 
més número inclou amb un total de 24 (Agres, 
Alcosser, Alcoleja, Alfafar, Almudaina, Alqueria 
d’Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, 
Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, 
Fageca, Famorca, Gaianes, Billeneta, Muro d’Al-
coi, L’Orxa, Planes, Quatretondeta i Tollos). 

El principal vial en l’actualitat és l’autovia A-7, 
que articula l’espai interior de les províncies 
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d’Alacant i València. Sens dubte aquesta Àrea 
Funcional es localitza en un enclavament pri-
vilegiat, ja que dista aproximadament 100 km 
de València i 50 d’Alacant. A més aquesta au-
tovia enllaça amb l’A-3 amb direcció a Madrid 
des de València, amb l’autovia A-31 amb di-
recció a la capital estatal des d’Alacant i amb 
l’autovia A-35, que comunica els municipis 
d’Almansa-Xátiva i València. Aquests vials per-
meten accedir als aeroports i ports marítims 
de València i Alacant.  

La successió de valls i muntanyes és més acu-
sada en la part nord. En el continu muntanyenc 
es localitza el sector central prebètic alacantí, 
on les xicotetes valls són estrets passos entre 
els diferents relleus, com ocorre amb la zona 
de confluència de les Serres d’Aitana, Serrella, 
Xorta, etc.  

En aquest context cal destacar l’abundància 
d’espais d’elevat valor ambiental, cultural i pai-
satgístic, envoltat de muntanyes entre les quals 
podem destacar, entre altres, les Serres de Ma-
riola i Carrascar de la Font Roja, la Serra del 
Maigmó, la Serra d’Onil i el Benicadell. Aquesta 
zona es correspon amb una superfície protegida 
que suposa un percentatge del 43,73% de la su-
perfície total de l’Àrea Funcional. Si desglossem 
per les dues comarques que componen aquesta 
àrea trobem que L’Alcoià comprén una superfície 
protegida del 35,71% i El Comtat  un 55,19%.

ESTRUCTURA DEL MERCAT DE TREBALL

Les tres comarques que conformen l’Àrea Fun-
cional tenen els seus orígens en sectors tradi-
cionals com el joguet i el tèxtil, que han sabut 
reconvertir i capejar les diferents crisis que han 
patit. Centren la seua activitat principal en la in-
dústria i han diversificat el seu teixit industrial 
sent capaços de treballar per a sectors nous o 
emergents. Les empreses industrials suposen 
un 15,70% enfront del 10,85% que suposen les 
de les construcció i el 69,53% dels serveis en 
2016. Sens dubte és una economia amb un no-
table pes industrial, encara que con un sector 

terciari en augment. Finalment, i quant a usos 
del sòl, l’Àrea Funcional d’Alcoi té una taxa de 
sòl artificial del 4,1%, de superfície agrícola del 
(45,6%). 

Hi ha hagut un augment de les empreses entre 
2014-2018 registrades en la Seguretat Soci-
al, atesos les dades proporcionades per la Tre-
soreria General d’aquest organisme, segons la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball. El percentatge vertical i 
per sectors  econòmics, respecte al total de l’Àrea 
Funcional s’ha mantingut estable, en el període 
temporal analitzat. Així en agricultura obtenim 
la mateixa dada per a 2014 que per a 2018, un 
1,5%, observant un suau ascens en el sector de 
la construcció (1,3%) i en els serveis (0,4%). En 
indústria sí que s’ha observat un xicotet descens, 
en 2018, d’un 1,9% respecte al total de 2014 
(26,9%). En relació al percentatge horitzontal, el 
relatiu a aquesta àrea funcional respecte a la res-
ta de la Comunitat Valenciana, cal destacar valors 
molt estables entre 2014 i 2018 en tots els sec-
tors productius, mantenint els mateixos valors 
en agricultura (1%), indústria (6,8%), construcció 
(2,5%) i creixent un punt respecte a l’any de parti-
da, en el sector serveis (2,3%). 

L’Àrea Funcional d’Alcoi registra un total 4.269 
empreses en 2018 que suposen un 2,7% del to-
tal de la Comunitat Valenciana. La dinàmica de 
la creació d’empreses en el període 2014-2018 
ha sigut molt favorable, amb un increment del 
11,3%, una mica superior al registrat tant a la 
província d’Alacant com en la CV amb un 11,1% 
en tots dos casos. 

El model productiu ens mostra un predomini 
del sector serveis (63,3% del total del AF) i de 
la indústria (25% de total del AF). La dinàmica 
sectorial quant a la variació del nombre d’em-
preses en el període 2014-2018 ha sigut més 
favorable al sector de la construcció (31,4%) 
per damunt del sector serveis (12,1%). Fins i 
tot superant l’agricultura amb un 8,8%, al sec-
tor industrial (3,4%). La taxa de variació (2014-
2018), en relació als sectors econòmics tots han 

experimentat un notable increment, excepte el 
sector industrial. En efecte, l’agricultura (8,8%), 
serveis (12,1%) i la construcció (31,4%), pre-
senten valors molt similars als del conjunt de 
la província d’Alacant i de la Comunitat Valen-
ciana. També el sector industrial que presenta 
un 3,4% segons la taxa de variació (2014-2018). 

Hi ha un notable desequilibri entre els munici-
pis industrials i amb més població i els muni-
cipis més rurals i que conformen els municipis 
més xicotets de les comarques del Comtat i de 
l’Alcoià. Així observem com el nombre d’empre-
ses (indústria i serveis), es concentren en els 
següents municipis per ordre d’importància, en 
2018: Alcoi (1.586), Ibi (848), Cocentaina (458), 
Castalla (367), Muro d’Alcoi (315), Banyeres de 
Mariola i Onil, totes dues amb 251.De la resta de 
municipis o bé no passen de la trentena d’em-
preses o bé no es disposen de dades. 

Quant als municipis amb una dinàmica més fa-
vorable quant a l’increment del nombre d’em-
preses en el AF, destaquen Alcoi i Ibi. En efecte, 
Alcoi ha experimentat un increment en les taxes 
de variació (2014-2018) en tots els sectors pro-
ductius: agricultura (25,8%), indústria (21,2%), 
construcció (40,8%) i serveis (44,2%). També 
Ibi concentra valors significatius en agricultura 
(22,6%), indústria (25%), construcció (20,7%) i 
serveis (18,2%). En relació a la grandària de les 
empreses, en aquesta Àrea Funcional, el 84,4% 
del total de les empreses (3.282), comprenen 
l’interval d’1 a 9 empreses, mentre que el 13,6% 
(528) estan entre 10 a 49 treballadors. 

Els afiliats a la Seguretat Social, segons l’activi-
tat, destaquen en la present Àrea Funcional els 
pertanyents a l’epígraf Indústria manufacture-
ra, que a més van passar de 14.751 en 2014, a 
18.021 afiliats l’any 2018. Per nombre d’afiliats 
li segueix l’epígraf Comerç a l’engròs i al detall, 
que també ha experimentat un augment en els 
seus afiliats, des de 2014 (6.738) a 2018 (7.795). 
Altres epígrafs també observem que han ex-
perimentat un significatiu augment en les afi-
liacions de 2014 a 2018, destacant Hostaleria 

(de 2.154 a 2.824), Construcció (2.082 a 2.666) 
i Activitats científic i tècniques (1.688 a 2.133). 
Aquesta última no és d’estranyar pels enclava-
ments formatius i industrials vinculats a les en-
ginyeries, centres de formació i institucions de 
foment d’emprenedors. 

Taxa de variació percentual entre 2014-2018, 
per sectors d’activitats i superior al 20%: acti-
vitats productives (22,2%); construcció (28%); 
transport i emmagatzematge (20,1%); hostaleria 
(31,1%); informació i comunicació (47,4%); acti-
vitats immobiliàries (27,7%); activitats professi-
onals, científiques i tècniques (26,4%); activitats 
administratives i serveis auxiliars (30,1%); admi-
nistració pública i defensa (seguretat social obli-
gatòria) 23,1%; activitats sanitàries i de serveis 
socials (22,8%); activitats artístiques, recreatives 
i d’entreteniment (28,5%). En relació als afiliats 
per sexe i sectors productius, cal indicar que la 
masculinització és molt forta i mantinguda des 
de 2014. Així en els registres de 2018, en el sec-
tor de la construcció és d’un 91,3%, sent menys 
acusada en els sectors agrícola (77,8%) i indus-
trial (69,7%). No obstant això en el sector serveis 
està molt més igualada (50,4%). 

CARACTERITZACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU

Han augmentat els contractes indefinits en 
aquesta Àrea Funcional des de 2013 a 2017 
en un 45,6%, sent una mica inferior en els con-
tractes temporals (37,4%) per al mateix període 
analitzat. D’altra banda els contractes continuen 
sent majoritaris en el sector serveis, suposant 
un 60%, que respecte a 2013 que suposaven un 
descens  d’un 8,4%. La construcció ha passat 
d’un 6,8% en 2013 a un 5,3% en 2017. Experi-
mentant per contra un augment l’agricultura i 
la indústria per al mateix període, passant la 
primera de 1,9% (2013) a 2,7% (2017) i la indús-
tria de 22,8% (2013) a 31,9% (2017). Quant als 
demandants d’ocupació, destaca un descens 
notable en totes les ocupacions, segons l’apor-
tació realitzada pLABORA entre 2014 i 2018, 
mantenint-se amb alts percentatges en 2018, 
els epígrafs “Ocupacions elementals” (25,8%), 
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“Treballadors de serveis de restauració, per-
sonal, protecció i venedors” (23,6%), seguits 
per “Operadors d’instal·lacions, maquinària i 
muntadors” (14,6%) i “Artesans i treballadors 
qualificats de les indústries manufactureres” 
(12,3%). Sens dubte tot això caracteritza la na-
turalesa industrial d’aquesta Àrea Funcional.

En relació a la taxa de variació d’activitat en-
tre 2014-2018, suposa un 0,93, representant 
un descens de la taxa anual d’un 0,23%. Això 
malgrat un augment de la taxa d’ocupació per 
al mateix període interanual, per a aquesta 
Àrea Funcional, que ha suposat una taxa de 
16,37%. Taxa per damunt del total de la pro-
víncia d’Alacant (14,82%) i de la Comunitat Va-
lenciana (15,07%) per al mateix període. En els 
homes la taxa de variació d’activitat per al perí-
ode temporal a dalt referit ha sigut de -0,94%, 
sent la d’ús de 2,59%, per davall de la província 
d’Alacant (3,25%) i de la Comunitat Valenciana 
(3,77%). D’altra banda, la taxa d’atur ha sigut de 
-11,44% sent major que la registrada a la pro-
víncia d’Alacant (-9,59%) i similar a la de la Co-
munitat Valenciana (-11,12%). 

En les dones la taxa de variació en l’activitat 
(2014-2018) ha sigut de 0,66, mentre que la 
taxa d’ocupació és de 6,21% estant per damunt 
de la província d’Alacant (4,24%) i de la Comu-
nitat Valenciana (3,80%). La taxa de variació de 
l’atur femení, per al mateix període se situa en 
12,14% sent una mica inferior al de la província 
d’Alacant (-10,54%) i de la Comunitat Valencia-
na (-8,95%). 

El major nombre d’empresaris són homes, 
ja que només 25% són dones. També aques-
tes taxes de masculinitat es mantenen en els 
autònoms, representant les dones el 38% a 
la comarca de l’Alcoià i el 22% del Comtat. La 
temporalitat a l’Alcoià és superior en les do-
nes, mentre que al Comtat estan pràcticament 
igualats. En general les dones posseeixen més 
treballs eventuals que els homes. Les dones 
compten més ajuda familiar que els homes, ja 
que posseeixen més dificultats per a accedir al 

mercat laboral. El grup de pitjors resultats és 
el les dones de 45 anys. La desocupació feme-
nina sempre ha sigut superior, també abans de 
la crisi. 

XARXES TERRITORIALS I INNOVACIÓ

Hi ha una necessitat de desenvolupar un pla 
de mobilitat dins del territori, però que també 
ajude a connectar els nodes industrials amb les 
àrees del litoral. A més, malgrat ser una àrea 
funcional industrial, el diagnòstic i les entre-
vistes amb els stakeholders han detectat una 
falta d’infraestructures i sòl per a assentar em-
preses, condicionat per l’orografia, el preu i els 
avantatges “competitius”, sobretot en l’àrea de 
l’Alcoià. Això ha donat a aquesta comarca una 
imatge de territori molt negativa enfront d’al-
tres comarques de l’àrea industrial (Foia de 
Castalla), que no contribueix a una diversifica-
ció econòmica.  

Sens dubte, això obliga a una política industrial 
d’acord amb les necessitats reals del territori 
(AF) que afavorisca una diversificació activitat 
industrial i que passa necessàriament per re-
activar la formació professional, ajustar-la a les 
necessitats del territori i a iniciatives innovado-
res en col·laboració amb les empreses i institu-
cions acadèmiques i administratives. En 1999 
es van establir les bases per a posar en marxa 
la “Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià, el 
Comtat i la Foia de Castalla”, que no es va forjar, 
i representava aspectes d’interés des del punt 
de vista ambiental, gestió de residus, turisme, 
modernització administrativa, etc. 

No hi ha una cultura de la col·laboració, i això 
caldria fomentar-ho. El teixit productiu està 
compost per PIMES i micropimes, i es fa neces-
sari, per a guanyar grandària i poder abastar 
projectes de mercat, que una sola empresa no 
puga per si sola. Estan sorgint noves oportuni-
tats de negoci, més enllà de l’encertada recon-
versió que va experimentar fa dues dècades la 
indústria joguetera, cap a sectors com la cos-
mètica, alimentació, productes farmacèutics, 

fabricació de maquinària, mecànica, plàstic, in-
jecció, cartonatge, cautxú, arts gràfiques, vidre, 
química, etc. Per tot això es demanda una ne-
cessària  creació de XARXA, per a ampliar i in-
tensificar, al mateix temps que competir, en un 
entorn globalitzat. Això és clau per a la super-
vivència i l’èxit empresarial. Es troba a faltar a 
la part sindical en l’organització del treball, així 
com una major participació de les empreses en 
temes de governança i en la cerca conjunta de 
solucions als problemes plantejats

En definitiva hi ha una falta de col·laboració 
entre entitats, la qual cosa no ha beneficiat a 
establir un branding, una imatge industrial i po-
sitiva del territori. Mancada aptitud per part de 
l’empresariat, però també de les institucions lo-
cals i supralocals que solapaven competències 
i activitats, ja que no existeix una clara vocació 
de treballar en xarxa i coordinar accions diver-
ses, per a fixar objectius conjunts. Per això seria 
necessari una gestió més professional dels 
equips humans, un exercici  de lideratge i una 
major cooperació entre empreses, institucions i 
entitats municipals. 

Es proposa, en aquest sentit, apostar per un re-
novat clúster vinculat a la indústria 4.0, relaci-
onat amb les TIC, aprofitant el capital territorial 
(Universitats, empreses altament qualificades). 
Això podria facilitar, així com reforçar, l’aparició 
de nous nínxols de treball vinculats a la robòtica, 
programació, drons, impressió 3D, TIC, comerç 
electrònic, mecatrònica, disseny, turisme, ser-
veis avançats i empreses de base tecnològica. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA 
FUNCIONAL D’ALCOI

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

Aquest primer objectiu respon a la necessitat 
de generació d’ocupació, amb la consecució 
d’un mercat inclusiu i amb oportunitats equita-
tives a tots els col·lectius.

Línies estratègiques:

Foment de l’accés de joves a la primera ocupa-
ció i retenció de talent

Impulsar la contractació de joves per a la pri-
mera ocupació tenint en compte les dificultats a 
les quals s’enfronten una vegada finalitzen els 
seus estudis i a l’hora d’incorporar-se al món 
laboral. Evitar la marxa de talent i de joves qua-
lificats  a la recerca de noves i més qualificades 
oportunitats laborals.  

Propostes:

Crear un “pla de retorn de les persones joves” i 
per a fixar estratègies de retenció de talent.

Millorar les estratègies de retenció de talent.

Programes dirigits a la inserció de persones de-
socupades 

Implementar actuacions programades que vagen 
dirigides específicament a les persones desocu-
pades a fi d’afavorir la seua inserció soci-laboral.

Propostes:

Establir acords que permeten identificar les feble-
ses i les oportunitats tant dels sectors productius 
madurs com dels nous espais d’emprenedoria, 
així com fomentar les polítiques d’ocupació.

Dinamitzar els espais creats per a l’emprene-
doria i autoocupació perquè qualsevol persona 
puga accedir a aquest recurs.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i enri-
quiment de la negociació col·lectiva. 
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Línies estratègiques:

Impuls al dialogue social

Fomentar un acord en l’àmbit de les relacions 
laborals que contribuïsca a facilitar la creació i 
millora de la qualitat de l’ocupació, augmentat 
l’estabilitat i afavorint a les noves inversions i a 
l’expansió de les empreses.

Propostes:

Programa per a generar contractes estables, 
que oferisquen certa flexibilitat

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les 
persones, inclusió social de col·lectius 
desfavorits.

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot per 
a aquells col·lectius amb capacitats o condicions 
que els impedisquen igualtat d’oportunitat d’accés, 
amb especial atenció a la prevenció de l’exclusió.

Línies estratègiques:

Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits 
(joves, majors de 45 anys, aturats de llarga du-
ració, persones amb diversitat funcional)

Elaborar i implementar mesures específiques que 
vagen dirigides a aquells col·lectius que presenten 
majors graus de vulnerabilitat social i laboral en re-
lació a la inserció en el mercat de treball. Aquests 
grups serien, preferentment, la joventut, les perso-
nes majors de 45 anys, els aturats de llarga dura-
ció, i les persones amb diversitat funcional.

Propostes:

Programa per a qualificació de treballadors 
majors de 45 anys.

Destinar ajudes a les empreses perquè aug-
menten les contractacions de les persones ma-
jors de 45 anys.

Programa de formació en empreses de col·lec-
tius de difícil accés al mercat laboral.

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 ter-
ritori han d’informar les accions de formació 
dissenyades.

Línies estratègiques:

Formació de persones ocupades, qualificació 
professional (formació contínua i aprenentatge)

Accions per a promoure la formació contínua 
de treballadors dins de les noves competèn-
cies de les diferents branques productives, in-
closes les capacitats tecnològiques, digitals i 
en riscos laborals.

Propostes:

Creació d’una comissió de treball amb repre-
sentants econòmics i socials i de cicles forma-
tius d’FP i universitats, que permeta conéixer 
les necessitats reals que tenen les empreses. 

Adequar la formació específica a cada sector 
productiu mitjançant acostament previ entre 
empreses, administració i agents públics i pri-
vats a través de jornades, xarrades, tallers, col-
loquis sectorials; que permeten la transmissió i 
accés a la informació i requeriments de manera 
més fluida i efectiva.

Posar en valor la Formació Professional i millorar 
la seua efectivitat i interés per al sistema produc-
tiu mitjançant la dotació de recursos suficients 
(mitjans, inversions, accions, etc.) que permeten 

capacitar als estudiants, cobrir les necessitats de 
les empreses i generar ocupació de qualitat.

Pla per a l’augment la formació dual que com-
bine formació i experiència en les titulacions 
que s’ajusten  al model i sectors productius.

Incentiu econòmic a les Formació Professional 
per àrees i sectors productius específics a tra-
vés de millora de les infraestructures educatives 
i materials de formació (tallers, maquinària, etc).

Proporcionar formació a la carta, segons neces-
sitats de les empreses i de cada sector productiu.

Foment del disseny d’accions innovadores i inte-
grals de formació per a persones desocupades.

Programa per a desenvolupament específic de 
cursos de formació per a cada sector productiu.

Potenciar la formació contínua i augmentar i 
flexibilitzar la formació ocupacional.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 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.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocu-
pació, l’enfortiment de la competitivitat es 
converteix en objectiu clau, per la qual cosa 
el desenvolupament de les activitats produc-
tives, especialment les de major valor afegit, 
és essencial. L’aprofitament de la capacitat de 
creació de llocs de treball en els diferents sec-
tors del territori ha de ser focus d’atenció de 
l’estratègia.

Línies estratègiques:

Suport financer i atenció a les PIME en dificultats

La contracció del sistema econòmic en els úl-
tims anys reverteix en la necessitat d’ajudar 

les empreses amb dificultats perquè continuen 
mantenint la seua activitat i generant ocupació.

Propostes:

Establir programes d’ajuda a la PIME i l’em-
presa familiar dins d’un sistema d’estructura 
empresarial més sòlida.

Suport amb incentius fiscals, segons el territori 
i a escala local.

Establir programes que siguen exclusius per al 
suport financer a la reestructuració i rellança-
ment d’empreses.

Aprofitament de la identitat territorial de l’Àrea 
Funcional per al desenvolupament de noves ac-
tivitats turístiques

Aprofitar els nombrosos i extensos espais d’ele-
vat valor ambiental, cultural i paisatgístic que ho 
fan especialment atractiu per a l’oferta turística. 

Propostes:

Pla de suport amb incentius fiscals als sectors 
productius que generen productes a partir de 
l’especialització i del saber fer local i comarcal, 
per a fomentar la innovació i la diversificació 
econòmica.

Atracció d’empreses i creixement empresarial

Aprofitar els avantatges del territori per a afa-
vorir el desenvolupament de noves empreses i 
idees de negoci i convertir-se també en motor 
empresarial i industrial.

Propostes:

Accions de divulgació i promoció del model pro-
ductiu de l’àrea funcional per a atracció de no-
ves inversions

Diversificació del model productiu
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Pla per a fomentar l’elaboració i comercialit-
zació de productes  del territori fruit del “sa-
ber fer” local  i comarcal, i suport per a visi-
bilitzar-los mitjançant ajudes a les empreses 
xicotetes.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals.

Línies estratègiques:

Mesures de conciliació familiar

Mesures que afavorisquen la conciliació perso-
nal, familiar i laboral dels treballadors i treba-
lladores, de tal forma que l’activitat laboral no 
supose un obstacle en el desenvolupament equi-
tatiu d’homes i dones en el mercat de treball.

Propostes:

Reforçar els instruments de suport a la conci-
liació de la vida laboral i familiar a través d’un 
suport directe a les empreses.

Mesures que milloren la consideració de les do-
nes en el mercat laboral

Iniciatives dirigides a reforçar i donar suport a 
la consideració de les dones en el mercat la-
boral, sent aquesta, segons apunten la majoria 
d’estudis, vulnerada en molts casos.

Propostes:

Programa de suport a les dones en l’àmbit la-
boral i a les polítiques efectives de conciliació 
laboral-familiar

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

La millora d’aquests factors incideix en la com-
petitivitat 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.

Línies estratègiques:

Millora de la dotació de serveis públics i equi-
paments i infraestructura per a les activitats 
industrials 

Invertir en el món rural a través de la dotació de 
serveis per a millorar les oportunitats laborals i 
la fixació de la població.

Propostes:

Establir majors línies de transport intercomar-
cal que permeta a les persones una major mo-
bilitat pel territori.

Fomentar les agrupacions empresarials vincu-
lades als clústers per a facilitar la posada al dia 
de les PIME en els mercats.

OBJECTIU 9. Xarxes territorials externes, 
col·laboracions.

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit 
internacional, totes vinculades a l’ocupació.

Línies Estratègiques:

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

Establir mesures que incentiven i afavorisquen 
els processos col·laboratius, de comunicació i 
cooperació entre els diferents agents socioeco-

nòmics que tenen la seua activitat en l’àmbit 
local, regional i estatal.

Propostes:

Impuls de la col·laboració públic-privada amb 
l’objectiu de treballar en Xarxa i coordinar acci-
ons per a fomentar l’augment de l’ocupabilitat i 
la productivitat.

Potenciar la cooperació entre els agents del 
territori per a la creació i desenvolupament de 
xarxes i estructures estables d’innovació i de 
transmissió del coneixement.

Racionalització dels recursos evitant solapa-
ment de serveis entre entitats i facilitant la ges-
tió a l’usuari.

Consolidar (i incorporar agents de l’Àrea Fun-
cional) a l’Acord Territorial Alcoi-Ibi-Ontinyent 
com a eina de nexe d’agents econòmics del ter-
ritori: empresa-sindicats-administració.

Millorar la comunicació entre diferents organis-
mes intervinents en l’economia local.

OBJECTIU 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics.

Línies Estratègiques:

Millora de la transferència de coneixement, en-
tre els centres d’investigació i universitats, i les 
empreses

Fomentar la transferència de resultats d’I+D+i 
des de les universitats i centres d’investigació a 
les empreses i a la societat.

Propostes:

Aprofundir en la política de comunicació i difu-
sió per a millorar la visibilitat del territori, les 
accions i la innovació.

Incrementar i donar suport als instituts tecnolò-
gics per a major proximitat a les empreses i per 
a millor transferència  tecnològica i innovació.

Foment de cooperació entre empreses, gene-
rant xarxes, clústers, Instituts Tecnològics i 
transferència efectiva de resultats.

Promoció desenvolupe i activitat econòmica (di-
versificació, visió innovadora).

En l’àmbit territorial de l’Àrea Funcional de la 
Marina Baixa es percep que la cultura innova-
dora no està disseminada en tots els nivells del 
teixit productiu. En aquest sentit, és necessari 
l’impuls d’actuacions que promocionen i afa-
vorisquen el desenvolupament i l’activitat eco-
nòmica en matèria d’innovació en els diferents 
sectors productius de la zona. Se li prestarà es-
pecial atenció a la visió innovadora com a motor 
de desenvolupament i a la diversificació.

Propostes:

Promoure Plans estratègics per a la innovació, 
considerant aquests com a part de la cultura de 
l’empresa.
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RESUM DE LÍNIES ESTRATÈGIQUESDE L’ ÀREA FUNCIONAL ALCOI

Objectiu Estratègic Línia Estratègica Propostes

OE1.Ocupabilitat, 
igualtat 
d’oportunitats i 
inserció laboral

Foment de l’accés 
de joves a la primera 
ocupació i retenció de 
talent

Crear un “pla de retorn de les persones joves” i per a fixar estratè-
gies de retenció de talent.    

Millorar les estratègies de retenció de talent.    

Programes dirigits a la 
inserció de persones 
desocupades

Establir acords que permeten identificar les febleses i les oportu-
nitats tant dels sectors productius madurs com dels nous espais 
d’emprenedoria, així com fomentar les polítiques d’ocupació. 
   

Dinamitzar els espais creats per a l’emprenedoria i autoocupació 
perquè qualsevol persona puga accedir a aquest recurs.    

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

Impuls al diàleg 
social 

Programa per a generar contractes estables, que oferisquen certa 
flexibilitat

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

Incentius a la inserció 
de col·lectius desfavorits 
(joves, majors de 45 anys, 
aturats de llarga duració, 
persones amb diversitat 
funcional)

Programa per a qualificació de treballadors majors de 45 anys.

Destinar ajudes a les empreses perquè augmenten les contractaci-
ons de les persones majors de 45 anys. 

Programa de formació en empreses de col·lectius de difícil accés 
al mercat laboral. 

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

Formació de persones 
ocupades, qualificació 
professional (formació 
contínua i aprenentatge)

Creació d’una comissió de treball amb representants econòmics i 
socials i de cicles formatius d’FP i universitats, que permeta conéi-
xer les necessitats reals que tenen les empreses.

Adequar la formació específica a cada sector productiu mitjançant 
acostament previ entre empreses, administració i agents públics i 
privats a través de jornades, xarrades, tallers, col·loquis sectorials; 
que permeten la transmissió i accés a la informació i requeriments 
de manera més fluida i efectiva.    

Posar en valor la Formació Professional i millorar la seua efecti-
vitat i interés per al sistema productiu mitjançant la dotació de re-
cursos suficients (mitjans, inversions, accions, etc.) que permeten 
capacitar als estudiants, cobrir les necessitats de les empreses i 
generar ocupació de qualitat.    

Pla per a l’augment la formació dual que combine formació i ex-
periència en les titulacions que s’ajusten  al model i sectors pro-
ductius. 

Incentiu econòmic a les Formació Professional per àrees i sectors 
productius específics a través de millora de les infraestructures 
educatives i materials de formació (tallers, maquinària, etc.).

Proporcionar formació a la carta, segons necessitats de les empre-
ses i de cada sector productiu. 

OE5. 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.  

Suport financer i atenció 
a les PIMES en dificultats

Establir programes d’ajuda a la PIME i l’empresa familiar dins d’un 
sistema d’estructura empresarial més sòlida.    

Suport amb incentius fiscals, segons el territori i a escala local. 
   

Establir programes que siguen exclusius per al suport financer a la 
reestructuració i rellançament d’empreses.    

Aprofitament de la 
identitat territorial de 
l’Àrea Funcional per 
al desenvolupament 
de noves activitats 
turístiques
 

Pla de suport amb incentius fiscals als sectors productius que ge-
neren productes a partir de l’especialització i del saber fer local i 
comarcal, per a fomentar la innovació i la diversificació econòmica.

Atracció d’empreses i 
creixement empresarial

Accions de divulgació i promoció del model productiu de l’àrea fun-
cional per a atracció de noves inversions

Diversificació del model productiu    

Pla per a fomentar l’elaboració i comercialització de productes  del 
territori fruit del “saber fer” local  i comarcal, i suport per a visibilit-
zar-los mitjançant ajudes a les empreses xicotetes. 

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

Mesures de conciliació 
familiar 

Reforçar els instruments de suport a la conciliació de la vida labo-
ral i familiar a través d’un suport directe a les empreses.    

Mesures que milloren la consideració de les dones en el mercat 
laboral 

Mesures que milloren la 
consideració de les dones 
en el mercat laboral

Programa de suport a les dones en l’àmbit laboral i a les polítiques 
efectives de conciliació laboral-familiar 

OE7. Millora de les 
infraestructures, 
equipaments i 
serveis públics.

Millora de la dotació 
de serveis públics 
i equipaments i 
infraestructura per a les 
activitats industrials

Establir majors línies de transport intercomarcal que permeta a 
les persones una major mobilitat pel territori.    

Fomentar les agrupacions empresarials vinculades als clústers 
per a facilitar la posada al dia de les PIME en els mercats.    

OE9. Xarxes 
territorials externes, 
col•laboracions.

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

Impuls de la col·laboració públic-privada amb l’objectiu de treballar 
en Xarxa i coordinar accions per a fomentar l’augment de l’ocupa-
bilitat i la productivitat.

Potenciar la cooperació entre els agents del territori per a la crea-
ció i desenvolupament de xarxes i estructures estables d’innovació 
i de transmissió del coneixement.    

Racionalització dels recursos evitant solapament de serveis entre 
entitats i facilitant la gestió a l’usuari.

Consolidar (i incorporar agents de l’Àrea Funcional) a l’Acord Ter-
ritorial Alcoi-Ibi-Ontinyent com a eina de nexe d’agents econòmics 
del territori: empresa-sindicats-administració.    

Millorar la comunicació entre diferents organismes intervinents en 
l’economia local.   

OE10. 
Transnsversalitat de 
la innovació.

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

Aprofundir en la política de comunicació i difusió per a millorar la 
visibilitat del territori, les accions i la innovació.    

Incrementar i donar suport als instituts tecnològics per a major 
proximitat a les empreses i per a millor transferència  tecnològica 
i innovació.

Foment de cooperació entre empreses, generant xarxes, clústers, 
Instituts Tecnològics i transferència efectiva de resultats. 

Promoció del 
desenvolupament i 
activitat econòmica 
(diversificació, visió 
innovadora)

Promoure Plans estratègics per a la innovació, considerant aquests 
com a part de la cultura de l’empresa. 
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CONTEXT DEL TERRITORI EN QÜESTIÓ

L’àrea funcional (AF) de la Marina Alta que es 
troba situada en el nord de la província d’Ala-
cant, en la seua franja litoral, coincideix amb la 
comarca administrativa de la Marina Alta i bufo-
na amb les comarques de La Safor, El Comtat i 
la Marina Baixa. Comprén 33 municipis i la seua 
població total és de 169.831 habitants en 2016 
(el 3,4% regional), i una superfície de 750,9 km2 
(3,2% regional), la qual cosa suposa una densi-
tat de 224 habitants/km2, una xifra pròxima a 
la mitjana de la Comunitat Valenciana. La ca-
pital comarcal, Dénia, és la més poblada amb 
42.023 habitants i encapçala la concentració de 
massa crítica poblacional juntament amb Xàbia 
(31.140) i Calp (27.768). Per tant, Dénia es con-
figura com a municipi central o centre de po-
laritat principal, al costat de Xàbia i Calp com 
a centres funcionals de polaritat complemen-
tària, i Pego com a centre de polaritat comar-
cal. Analitzant la vertebració dels seus territo-
ris, s’observa una divisió funcional que articula 
l’àrea: la zona “Costa”, la zona “Intermèdia”, la 
zona “Interior”.

ESTRUCTURA DEL MERCAT DE TREBALL

El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 
Social en el AF de la Marina Alta, en 2018 (2n 
trimestre), ascendeix a 56.641 (un 3% del total de 
la CV). En el període 2014-2018 s’ha registrat un 
increment de 10.222 treballadors amb una taxa 
de variació del 22% (superior al 18,5% de la CV).

Els sectors (seccions d’activitat) més rellevants 
com a nombre de treballadors del AF en termes 
absoluts són Construcció (13,0% total de tre-
balladors del AF), Comerç a l’engròs i al detall; 
reparació de vehicles a motor i motocicletes 
(21,6%) i Hostaleria (20,3%). Aquests tres sec-
tors suposen més de la meitat de l’ús del AF 
(54,8%). La major especialització relativa (quo-
cient de localització superior a dues) s’observa 
en els sectors Construcció, Hostaleria i Activi-
tats Immobiliàries.

Els municipis del AF amb major nombre de 
treballadors en 2018 són (per ordre d’impor-
tància): Dénia, Xàbia, Calp, Teulada, Pedreguer, 
Benissa, Ondara, Pego, Gata de Gorgos, el Ver-

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

EN L’ÀREA FUNCIONAL 

DE LA MARINA ALTA

José Miguel Giner Pérez, Nuria Grané Teruel,  
Antonio Martínez Puche, Javier Ortega Fernández,   
Juan López Jiménez
Universitat d’Alacant

Xá
bi

a



203202

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

ger. Aquests 10 municipis (amb almenys 1.000 
treballadors cadascun) concentren 51.702 tre-
balladors (91,3% del AF). 

Una de les principals problemàtiques en matè-
ria d’ocupació s’observa a través del fenomen 
de la fugida de talents, sent aquesta una ten-
dència en auge entre la població més jove que 
resideix en els municipis del AF. Les escasses 
oportunitats que ofereix la zona per al col·lec-
tiu de joves qualificats dificulten que la població 
amb elevats nivells de capital cultural acabe as-
sentant-se laboralment en el teixit empresarial 
de la Marina Alta. Aquest fet, al seu torn, albira 
l’escenari de la sobre-qualificació del mercat 
laboral, és a dir, els llocs de treball que deman-
den elevada qualificació són limitats. 

Per part seua, l’estacionalitat de l’activitat eco-
nòmica repercuteix directament en l’estructura 
del mercat de treball, per la qual cosa la tem-
poralitat en els contractes laborals continua 
sent una pràctica habitual i generalitzada en la 
majoria d’empreses de la zona. El monopoli del 
turisme de sol i platja, com així ho defineixen 
els agents territorials, és un fenomen indicatiu 
dels alts nivells de temporalitat laboral. 

Cal afegir que hi ha determinats perfils de per-
sones desocupades que presenten, en termes 
quantitatius i qualitatius, majors dificultats per 
a incorporar-se al mercat laboral. La joventut, 
malgrat la situació estructural de precarietat 
laboral que està suportant, no té especials difi-
cultats per a ser contractat en el sector serveis; 
en canvi, les persones en situació de desocupa-
ció que superen els 45 anys tenen àmplies difi-
cultats per a trobar una ocupació, especialment 
si ens referim a les dones que superen aquest 
rang d’edat; segons la informació recollida en 
els últims informes, un dels perfils amb majors 
dificultats per a trobar ocupació són les dones 
majors de 45 anys amb una formació bàsica. 

L’ocupació femenina, segons l’afiliació a la Se-
guretat Social, suposa un 44,8% de l’ocupació 
total del AF en 2018, mostrant un lleuger des-

cens respecte 2014 (45,1%). De totes mane-
res, la variació de l’ocupació femenina en el AF 
(21,2%) supera la registrada en la CV (18,5%). 
Els sectors amb major proporció de treball fe-
mení són el sector serveis (52,7%) i el sector 
indústria (24,7%). L’ocupació femenina ha mos-
trat una dinàmica relativa favorable en el sector 
de la construcció (37,1%) i una dinàmica negati-
va en el sector agrícola (-29,0%).

Els recursos formatius per a l’ocupació són 
relativament amplis, diferents entitats com 
CREAMA, LABORA, CDT o IES ofereixen oferta 
formativa, encara que el seu aprofitament, així 
com l’adequació de la formació a les necessi-
tats del territori, no són suficients.  L’hostaleria, 
per exemple, malgrat absorbir un 20,3% dels 
treballadors i treballadores del AF, no acaba 
d’erigir-se com un sector professionalitzat ja 
que la major part dels perfils laborals que ofe-
reixen no requereixen cap mena de formació (la 
formació en idiomes és encara en la zona una 
tasca pendent). Un altre element a destacar en 
l’àrea de la formació és el que concerneix a la 
capa intermèdia o alta de les empreses, és a 
dir, els directius i empresaris, ja que són perfils 
generalment infra-qualificats. 

CARACTERITZACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU

A la Marina Alta s’identifiquen 6.940 empreses 
en 2018 que suposen un 4,4% del total de la Co-
munitat Valenciana (CV). La dinàmica de creació 
d’empreses en el període 2014-2018 ha sigut 
molt favorable amb un 12% d’increment, supe-
rior al registrat en la CV (11,1%).  El model 
productiu ens mostra un predomini del sector 
serveis (76,8% del total d’empreses del AF) i de 
la construcció (14,2%). La dinàmica sectorial 
quant a variació del nombre d’empreses en el 
període 2014-2018 ha sigut més favorable en el 
sector construcció (35,2%) i en el sector indús-
tria (5,9%). El sector serveis (10,5%) ha mostrat 
una dinàmica similar a la de la CV. És de desta-
car la important reducció registrada en el nom-
bre d’empreses del sector agrícola (24,6%).

De totes maneres, s’observen certes diferèn-
cies internes en el AF. Els municipis que con-
centren un major nombre d’empreses són, per 
ordre d’importància, Dénia, Xàbia, Calp, Teulada, 
Benissa, Ondara i Pego. Aquests set municipis, 
fonamentalment de la zona costa i alguns de 
la zona intermèdia, concentren el 83,2% de les 
empreses existents en 2018 en el AF. Analitzant 
l’especialització sectorial dels municipis del AF 
es mostren els següents resultats:

• El sector agrícola mostra un predomini com a 
nombre d’empreses a Pego i en municipis de la 
zona interior (per exemple, Sagra i la Vall de Ga-
llinera). No obstant això, les dades indiquen un de-
clivi progressiu d’aquest sector en el conjunt del 
AF, degut, fonamentalment, a la falta de rendibi-
litat dels seus cultius, el predomini del minifun-
disme, la falta de relleu generacional i, en última 
instància, per la falta d’innovació en el sector. 

• El sector industrial està més representat a 
Benissa, Gata de Gorgos, Ondara, Pedreguer i 
Verger.

• Els municipis de Pedreguer, Teulada, Verger i 
Xàbia mostren una major especialització en el 
sector construcció.

Quant al sector serveis no s’observen diferèn-
cies significatives en l’especialització relativa 
a nivell municipal. Aquest sector es concentra 
fonamentalment en el Turisme, el qual registra 
elevats nivells de rendibilitat econòmica. Mal-
grat això, els experts coincideixen que està molt 
exposat a l’estacionalitat i se l’identifica un curt 
marge de creixement.

Quant a la grandària empresarial, existeix un 
predomini de microempreses. Les microem-
preses (d’un a nou treballadors) suposen el 
89,2% del total d’empreses del AF en 2018; les 
microempreses en la CV suposen un 85,6% del 
total. Al costat d’això, és important destacar 
com les petites i mitjanes empreses són les que 
tenen una dinàmica més positiva amb taxes de 
creixement superiors al 40% en període 2014-

2018. No obstant això, aquestes són al seu torn 
les que presenten majors dificultats a l’hora de 
trobar suport financera. 

Les condicions paisatgístiques que ofereix el 
territori, així com els recursos i infraestructu-
res nàutiques disponibles en la zona costanera 
dibuixen un escenari procliu per al desenvolu-
pament i consolidació d’activitats vinculades al 
sector nàutic. Seguint amb la idea de posar en 
valor les oportunitats del territori, afegirem tam-
bé la varietat de productes gastronòmics d’alta 
qualitat que existeixen a la Marina Alta. Un dels 
debats més recurrents entre els agents socio-
econòmics és el que està relacionat amb la idea 
de disposar d’una marca pròpia associada a la 
qualitat dels productes i recursos del territori.

XARXES TERRITORIALS I INNOVACIÓ

Per a mesurar i valorar la densitat de les xar-
xes de col·laboració que existeixen en el territori 
és pertinent, en primer lloc, descriure la situació 
de les infraestructures de comunicació en l’àrea 
de la pròpia AF. Afegirem, en aquest sentit, que 
el territori compta amb una escassa oferta de 
transport públic intercomarcal, afectant en gran 
manera els municipis de l’interior i, en concret, 
a aquells residents que no disposen de mitjans 
de transport privat. Una altra dada important és 
la falta d’infraestructura ferroviària, així com l’alt 
cost en temps i diners d’accés a la zona per car-
retera (autopista de peatge); aquest escenari di-
ficulta en gran manera l’expansió productiva de 
les empreses situades en el AF.  

Si ens centrem en el grau de cohesió i col·labo-
ració del capital social de la zona esbrinem una 
xarxa d’agents socials, econòmics i institucio-
nals substancialment àmplia. Tot això es com-
plementa amb l’elevat nivell d’associacionisme 
existent en el conjunt de la Marina Alta. Malgrat 
aquesta qualitat, els actors implicats destaquen 
la necessitat d’ampliar les relacions de coope-
ració entre els agents territorials, així com ins-
tar al teixit associatiu perquè vaig ampliar les 
seues aptituds comunicatives. 
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Treballar mitjançant funcions i estructures col-
laborativa afecta a tots els sectors productius, 
no obstant això, per al AF que estem descrivint, 
està tenint efectes directes sobre el turisme. Es 
troba a faltar una major coordinació adminis-
trativa en el procés de consolidació i enriqui-
ment del sistema turístic actual.

Els nivells d’inversió en innovació per part de la 
majoria d’empreses del AF de la Marina Alta són 
escassos. Un dels principals factors que expli-
quen aquest fet és la pròpia grandària del sector 
empresarial, és a dir, les petites i mitjanes empre-
ses a penes inverteixen els seus recursos en pro-
cessos innovadors. Es dibuixa, per tant, un model 
turístic de sol i platja amb un revelador dèficit en 
innovació i coneixement. Els bons resultats que, 
fins hui, ve registrant el sector podria córrer el 
risc, tal com apunten els experts en desenvolupa-
ment local de la zona, que es produïsca un efecte 
de dard tranquil·litzant en el sector turístic que 
adorma la predisposició de l’empresariat a inno-
var en el seu negoci. Pel que fa a l’agricultura, els 
nivells d’inversió en innovació són similars al d’al-
tres sectors, encara que aquesta situació s’agreu-
ja encara més a causa dels limitats rendiments 
econòmics que ve presentant aquest sector. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA MARINA ALTA

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

Aquest primer objectiu respon a la necessitat 
de generació d’ocupació, amb la consecució 
d’un mercat inclusiu i amb oportunitats equita-
tives a tots els col·lectius.

Línies estratègiques:

- Foment del retorn dels treballadors joves i 
desincentiu de la fugida de talents. 

Elaborar accions, campanyes o activitats per a 
fomentar el retorn laboral dels joves que han 
marxat de l’Àrea Funcional de la Marina Alta 

per no disposar d’oportunitats concordes a les 
seues demandes. Al mateix temps, és pertinent 
generar els recursos laborals necessaris per a 
desincentivar la marxa de joves qualificats.

Propostes:

- Implementació d’un pla de retorn de les per-
sones joves que s’han vist obligades a eixir del 
seu territori.

- Disseny d’un conjunt integral de serveis de su-
port al retorn juvenil.

- Programes dirigits a la inserció de persones 
desocupades.

Implementar actuacions programades que vagen 
dirigides específicament a les persones desocu-
pades a fi d’afavorir la seua inserció soci-laboral.

Propostes:

- Dissenyar estratègies d’inserció soci-laboral a 
partir dels nivells de desocupació per sectors 
d’activitat que predominen en cada zona de 
l’àrea funcional.

- Crear programes i convenis entre les entitats 
dedicades a la inserció laboral i empreses del 
territori que permeten conéixer les necessitats 
en matèria de contractació laboral.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i enri-
quiment de la negociació col·lectiva. 

Línies estratègiques:

- Augment de l’estabilitat, mitjançant la dismi-
nució de la temporalitat.

Promoure actuacions que afavorisquen una 
major estabilitat en l’ocupació, alhora que acon-
seguisquen disminuir progressivament la tem-
poralitat i estacionalitat del mercat laboral.

Propostes:

- Promoure campanyes de sensibilització en 
aquells sectors productius amb majors nivells 
de temporalitat i parcialitat laboral.

- Pla de millora la qualitat de l’ocupabilitat ade-
quant el salari als llocs de treball.

- Incorporació de mesures per a combatre i re-
duir pràctiques de l’economia submergida.

Impulsar mesures específiques que desincen-
tiven les pràctiques normalitzades d’economia 
submergida en l’àmbit laboral i afavorisquen 
un ecosistema soci-laboral concorde al marc 
legislatiu.

Propostes:

- Estudi detallat de les pràctiques d’economia 
submergida en el territori i planificació d’accions 
contra el frau laboral a partir dels seus resultats.

- Difusió dels resultats de les campanyes 
d’inspecció de treball realitzades en un format 
comprensible com a part del compromís amb 
la transparència I realització de campanyes 
contra la cessió il·legal de treballadors i tre-
balladores.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les 
persones, inclusió social de col·lectius 
desfavorits.

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 
per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies estratègiques:

- Incentius a la inserció de col·lectius desfavo-
rits (joves, majors de 45 anys, aturats de llarga 
duració, persones amb diversitat funcional).

Elaborar i implementar mesures específiques 
que vagen dirigides a aquells col·lectius que 
presenten majors graus de vulnerabilitat social 
i laboral en relació a la inserció en el mercat 
de treball. Aquests grups serien, preferentment, 
la joventut, les persones majors de 45 anys, els 
aturats de llarga duració, i les persones amb di-
versitat funcional.

Propostes:

- Accions de formació per a persones desocu-
pades majors de 45 anys.

- Planificació d’accions d’inserció soci-laboral dels 
joves que resideixen en el AF de la Marina Alta.

- Establir figures de suport per a facilitar el 
trànsit de les persones amb discapacitat des de 
l’ocupació protegida cap al mercat laboral or-
dinari.

- Servei d’orientació i intermediació a treballa-
dors i a demandants.

Millorar i ampliar els serveis d’orientació laboral 
que tenen a disposició els demandants d’ocupa-
ció, així com els processos d’intermediació.

Propostes:

- Optimització de la intermediació laboral: acos-
tar, implicar, fidelizar a l’empresariat i Agents 
Socials i Econòmics millorant el procediment.

- Programa de millora de la vinculació de la for-
mació per a l’ocupació amb els processos d’ori-
entació laboral.
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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 perspec-
tiva de desenvolupament territorial, en particu-
lar 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 re-
collit en l’objectiu estratègic 1, han d’informar 
les accions de formació dissenyades.

Línies estratègiques:

- 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 ocupa-
ció remunerada a través de pràctiques com la 
Formació Dual.

Propostes:

- Programa de consolidació del model de forma-
ció dual en l’àmbit de la formació professional.

- Formació de les persones desocupades per al 
curt, mitjà i llarg termini (capacitar i actualitzar 
coneixements i competències)

Es fa necessari dedicar esforços a desenvo-
lupar programes de reciclatge per a aquelles 
persones desocupades provinents de sectors 
en declivi i que no han tingut formació en altres 
àrees, ara més demandades.

Propostes:

- Programa de reciclatge per a persones deso-
cupades. Redirigir-los a altres sectors productius 
amb major demanda (nàutic, eco-agricultura, etc.).

- Formació adaptada a les noves necessitats del 
territori, sobre la base del diagnòstic, i que pro-
cure un aprenentatge continu (Formació Reglada 
i No Reglada, Formació Contínua, F.P Dual, etc.).

- Formació de persones ocupades, qualificació 
professional (formació contínua i aprenentatge 
permanent).

Desenvolupar i impulsar accions formatives diri-
gides a treballadors que exerceixen una funció en 
l’àmbit laboral, principalment en els llocs directius, i 
que precisen d’una formació contínua i permanent.

Propostes:

- Estudi de les necessitats formatives dels tre-
balladors que ocupen llocs de direcció en el sis-
tema productiu de la comarca. 

- Pla d’eficiència empresarial: reciclatge per-
manent d’empresaris i professionals.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 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.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocupa-
ció, l’enfortiment de la competitivitat es con-
verteix en objectiu clau del pla, per la qual 
cosa el desenvolupament de les activitats pro-
ductives, especialment les de major valor afe-
git és essencial. L’aprofitament de la capacitat 
de creació de llocs de treball en els diferents 
sectors del territori com el turístic, el comerç 
local o l’agricultura han de ser focus d’atenció 
de l’estratègia.

Línies estratègiques:

- Suport a territoris, comarques i municipis 
desfavorits: desenvolupament equilibrat del 
territori mitjançant polítiques regeneradores.

Promoure i donar suport a el desenvolupa-
ment econòmic, productiu, social i cultural 
d’aquells territoris més desfavorits que estan 
suportant desequilibris territorials i una dete-
rioració permanent. Es promourà a través de 
polítiques regenerats amb enfocaments inte-
grats i holístics.

Propostes:

- Pla de vertebració de l’activitat econòmica en 
l’Àrea Funcional de la Marina Alta, amb la fina-
litat de reduir la dependència econòmica de la 
zona intermèdia i de costa.

- Mesures per a complementar sector turístic 
costaner amb iniciatives ja existents que verte-
bren l’interior de la comarca.

- Aprofitament del potencial endogen d’ocupa-
ció en el comerç local i de proximitat.

Mesures que posen en valor el potencial d’ús 
del comerç local i de proximitat, així com recu-
perar la seua capacitat competitiva enfront de 
les grans superfícies comercials.

Propostes:

- Diversificar i fomentar el sector comercial 
perquè s’adapten a la innovació i a les noves 
exigències del mercat. Sensibilitzar a la ciuta-
dania perquè compren producte local.

- Programes d’Economia Circular, que incenti-
ven el consum de productes locals.

- Impuls a una agricultura comercial sostenible.

Desenvolupar iniciatives i programes d’actuació 
que vagen dirigits a impulsar el sector de l’agri-
cultura comercial de caràcter sostenible, eco-
lògic i amb capacitats per a desenvolupar valor 
afegit en aquest sector.

Propostes:

·- Programa de foment de l’agricultura comer-
cial sostenible com a complement a altres 
sectors com el turisme, serveis, etc. I que es 
contemple la millora de les infraestructures 
necessàries.

- Diversificar i fomentar el sector productiu 
agrícola perquè s’adapten a la innovació i a les 
noves exigències del mercat.

- Estructura empresarial sòlida i competitiva, 
vinculada al territori i la seua vertebració.

Articular una estructura empresarial vinculada 
al territori i les seues necessitats, que al seu torn 
haurà de generar valor afegit i capacitat competiti-
va. També es promouran iniciatives que vertebren 
l’estructura empresarial pel conjunt del territori.

Propostes:

- Dotar de continuïtat als projectes de desenvo-
lupament del territori.

- Passaport Marina Alta: complementar el turis-
me de sol i platja amb altres tipus de turisme i 
pal·liar la estacionalització que aquest pateix i 
planificar el desenvolupament de marques ter-
ritorials associades a la qualitat dels productes 
de la comarca.

- Pla de promoció d’un sector econòmic po-
tent vinculat a la dependència amb la finalitat 
d’atraure residents d’altres països.

- Suport financer i atenció a les PIME en difi-
cultats.

Davant l’amenaça del declivi econòmic d’una 
gran part de PIME a causa de les dificultats fi-
nanceres que han de suportar, es fa necessari 
impulsar un suport econòmic i d’assessora-
ment per part de l’administració pública per a 
aquelles PIME que presenten majors dificultats.



209208

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

Propostes:

- Programa dirigit al creixement i desenvolupa-
ment de microempreses i autònoms.

- Creació o coordinació dels serveis d’atenció, 
assessorament i de gestió a empreses que 
necessiten resoldre situacions que afecten la 
seua viabilitat.

OBJECTIU 6. Principi de transversalitat de gène-
re, igualtat de condicions entre homes i dones.

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals.

Línies estratègiques:

- Millora de l’ocupació, i de l’accés a aquest, de 
les dones majors de 45 anys.

Fomentar i afavorir les condicions d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones amb la fina-
litat d’eliminar patrons de comportament discri-
minatori en l’accés al mercat laboral o en l’acom-
pliment de les seues activitats professionals, 
principalment de les dones majors de 45 anys.

Propostes:

- Foment del desenvolupament d’actuacions in-
tegrals d’acompanyament a la inserció laboral 
de les dones majors de 45 anys que són para-
des de llarga duració.

- Accions de formació per a dones majors de 
45 anys.

- Mesures de conciliació.

Mesures que afavorisquen la conciliació perso-
nal, familiar i laboral dels treballadors i treba-
lladores, de tal forma que l’activitat laboral no 

supose un obstacle en el desenvolupament equi-
tatiu d’homes i dones en el mercat de treball.

Propostes:

- Accions que afavorisquen la flexibilitat total 
d’horaris de la jornada laboral.

- Pla de foment del treball a domicili en aquells 
sectors productius en els quals puga aplicar-se.

- Promoure la instal·lació de guarderies en em-
preses amb horaris compatibles amb l’horari 
dels treballadors.

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

La millora d’aquests factors incideix en la com-
petitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de 
les persones, en l’atractiu territorial (per a per-
sones i empreses) i en l’articulació dels territoris, 
tant la interna com la connectivitat externa.

Línies estratègiques:

- Millora de les comunicacions internes i externes.

Impulsar la millora de les comunicacions a tra-
vés del transport, tant intern com extern, amb 
la finalitat de constituir una xarxa de mobilitat 
òptima per a un desenvolupament socioeconò-
mic efectiu.

Propostes:

- Accions que promoguen una xarxa de trans-
port públic que connecte les zones de l’interior 
de la comarca amb el litoral.

- Crear xarxes de comunicació alternatives a 
les actuals (promoure innovació en les xarxes 
de comunicació).

- Millora de la dotació de serveis públics i equi-
paments, en particular en els territoris infrado-
tats, com la zona de l’interior.

Impulsar millores dels equipaments i serveis 
de titularitat pública que presenten manques, 
infrafinanciació o necessitat de renovació, es-
pecialment en la zona de l’interior de l’Àrea 
Funcional de la Marina Alta. 

Propostes:

- Planificar i diagnosticar els equipaments i ser-
veis públics que no compleixen amb els estàn-
dards de satisfacció pública.

- Ampliar recursos tècnics en matèria de desen-
volupament local en les zones de l’interior de 
l’Àrea Funcional de la Marina Alta.

OBJECTIU 8. Estructura territorial i xarxes 
internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns.

Línies estratègiques:

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

Crear i assentar xarxes de col·laboració tècnica 
entre els diferents agents econòmics i socials 
(públics i privats) per a la definició d’un full de 
ruta comú en matèria d’ocupació.

Propostes:

- Fòrum Ciutadà – Observatori: la creació d’un 
espai de trobada entre entitats i societat civil on 
debatre i decidir les possibles estratègies terri-
torials i laborals.

- Enfortir xarxes col·laboratives per sectors 
econòmics per a la regeneració i equilibri de 
l’activitat econòmica territorial.

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

Impulsar accions que fomenten les relacions 
tècniques i la cooperació entre els entre de titu-
laritat pública i les empreses privades en matè-
ria de promoció de l’ocupació, inserció soci-la-
boral, processos formatius i emprenedoria.

Propostes:

- Constituir espais de col·laboració estratègics 
en matèria d’ocupació amb els agents existents 
en el territori (públics i privats).

OBJECTIU 9. Xarxes territorials externes, 
col·laboracions.

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit 
internacional, totes vinculades a l’ocupació.

Línies Estratègiques:

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

Establir mesures que incentiven i afavorisquen 
els processos col·laboratius, de comunicació i 
cooperació entre els diferents agents socioeco-
nòmics que tenen la seua activitat en l’àmbit 
local, supralocal i estatal.

Propostes:

- Enfortir xarxes col·laboratives per sectors 
econòmics per a la regeneració i equilibri de 
l’activitat econòmica territorial.

- Visibilitzar les experiències de cooperació en-
tre empreses, tant regionals com del conjunt de 
l’Estat, i així posar en valor els beneficis econò-
mics i socials que aporta. 
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OBJECTIU 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics.

Línies Estratègiques:

- Formació i qualificació destinada a la innovació.

Promoure actuacions de formació i qualificació 
que vagen dirigides a ampliar els coneixements, 
sabers i experiències en matèria d’innovació.

Propostes:

- Campanyes de sensibilització i formació enfo-
cades a ampliar la visió innovadora en aquells 
sectors productius i llocs en els quals a penes 
té presència.

- Establir estratègies formatives orientades al 
sector de l’agricultura que oferisquen eines per 
a la innovació i l’emprenedoria.

- Impulsar la formació contínua entre l’empresa-
riat de la Marina Alta en matèria d’innovació.

- Suport als ecosistemes territorials d’innova-
ció i emprenedoria. Acompanyament a les em-
preses mitjançant assessorament en matèria 
d’innovació. 

Donar suport a els processos innovadors i 
d’emprenedoria des del marc dels ecosistemes 
territorials, és a dir, facilitar els recursos neces-
saris per al desenvolupament òptim de la inno-
vació en el conjunt del territori. Implementar 
mesures de suport i assessorament en matèria 
d’innovació dirigida a les empreses que no dis-
posen de recursos suficients per a la innovació.

Propostes:

- Suport als ecosistemes territorials d’innova-
ció i emprenedoria amb acompanyament i ori-
entació a l’empresa.

- Dissenyar un pla estratègic d’innovació en el 
sector hostaler i així reforçar la seua tendència 
creativa i innovadora.

- Accions de suport als joves per a la creació 
d’empreses de caràcter innovador.

RESUM DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA FUNCIONAL DE LA MARINA BAIXA 

Objectiu Estratègic Línia Estratègica Propostes

OE1.Ocupabilitat, 
igualtat d’oportunitats i 
inserció laboral

Foment del retorn dels 
treballadors joves i 
desincentiu de la “fugida 
de talents”

Implementació d’un pla de retorn de les persones joves 
que s’han vist obligades a eixir del seu territori.

Disseny d’un conjunt integral de serveis de suport al re-
torn juvenil.

Programes dirigits a la 
inserció de persones 
desocupades.

Dissenyar estratègies d’inserció soci-laboral a partir dels 
nivells de desocupació per sectors d’activitat que predo-
minen en cada zona de l’àrea funcional.

Crear programes i convenis entre les entitats dedicades a 
la inserció laboral i empreses del territori que permeten 
conéixer les necessitats en matèria de contractació labo-
ral.

OE2. 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.

Promoure campanyes de sensibilització en aquells sec-
tors productius amb majors nivells de temporalitat i par-
cialitat laboral.

Pla de millora la qualitat de l’ocupabilitat adequant el 
salari als llocs de treball.

Incorporació de mesures 
per a combatre i reduir 
pràctiques de l’economia 
submergida.

Estudi detallat de les pràctiques d’economia submergida 
en el territori i planificació d’accions contra el frau laboral 
a partir dels seus resultats.

Difusió dels resultats de les campanyes d’inspecció de 
treball realitzades en un format comprensible com a 
part del compromís amb la transparència i realització de 
campanyes contra la cessió il·legal de treballadors i tre-
balladores.

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

Incentius a la inserció 
de col·lectius desfavorits 
(joves, majors de 45 anys, 
aturats de llarga duració, 
persones amb diversitat 
funcional).

Accions de formació per a persones desocupades majors 
de 45 anys.

Planificació d’accions d’inserció soci-laboral dels joves 
que resideixen en el AF de la Marina Alta.

Establir figures de suport per a facilitar el trànsit de les 
persones amb discapacitat des de l’ocupació protegida 
cap al mercat laboral ordinari.

Servei d’orientació 
i intermediació a 
treballadors i a 
demandants.

Optimització de la intermediació laboral: Acostar, implicar, 
fidelitzar a l’empresariat i Agents Socials i Econòmics 
millorant el procediment.

Programa de millora de la vinculació de la formació per a 
l’ocupació amb els processos d’orientació laboral.

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

Foment de la Formació 
Professional, i impuls de 
la Formació Dual.

Programa de consolidació del model de formació dual en 
l’àmbit de la formació professional.

Formació de les 
persones desocupades 
per al curt, mitjà i llarg 
termini (capacitar i 
actualitzar coneixements i 
competències)

Programa de reciclatge per a persones desocupades. 
Redirigir-los a altres sectors productius amb major de-
manda (nàutic, eco-agricultura, etc.).

Formació adaptada a les noves necessitats del territori, 
sobre la base del diagnòstic, i que procure un aprenen-
tatge continu (Formació Reglada i No Reglada, Formació 
Contínua, F.P Dual, etc.).

Formació de persones 
ocupades, qualificació 
professional, formació 
contínua i aprenentatge 
permanent).

Estudi de les necessitats formatives dels treballadors i 
treballadores que ocupen llocs de direcció en el sistema 
productiu de la comarca.

Pla d’eficiència empresarial: reciclatge permanent d’em-
presaris i professionals.
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OE5. 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.

Suport a territoris, 
comarques i 
municipis desfavorits: 
desenvolupament 
equilibrat del territori 
mitjançant polítiques 
“regeneradores”.

Pla de vertebració de l’activitat econòmica en l’Àrea Funci-
onal de la Marina Alta, amb la finalitat de reduir la depen-
dència econòmica de la zona intermèdia i de costa.

Mesures per a complementar sector turístic costaner 
amb iniciatives ja existents que vertebren l’interior de la 
comarca.

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

Diversificar i fomentar el sector comercial perquè s’adap-
ten a la innovació i a les noves exigències del mercat. 
Sensibilitzar a la ciutadania perquè compren producte 
local.

Programes d’Economia Circular, que incentiven el consum 
de productes locals.

Impuls a una agricultura 
comercial sostenible.

Programa de foment de l’agricultura comercial sostenible 
com a complement a altres sectors com el turisme, ser-
veis, etc. I que es contemple la millora de les infraestruc-
tures necessàries.

Diversificar i fomentar el sector productiu agrícola perquè 
s’adapten a la innovació i a les noves exigències del mer-
cat.

Estructura empresarial 
sòlida i competitiva, 
vinculada al territori i la 
seua vertebració.

Dotar de continuïtat als projectes de desenvolupament del 
territori.

Passaport Marina Alta: complementar el turisme de sol i 
platja amb altres tipus de turisme i pal·liar la estacionalit-
zació que aquest pateix i planificar el desenvolupament de 
marques territorials associades a la qualitat dels produc-
tes de la comarca.

Pla de promoció d’un sector econòmic potent vinculat a la 
dependència amb la finalitat d’atraure residents d’altres 
països.

Suport financer i atenció a 
les PIME en dificultats.

Programa dirigit al creixement i desenvolupament de 
microempreses i autònoms.

Creació o coordinació dels serveis d’atenció, assessora-
ment i de gestió a empreses que necessiten resoldre situ-
acions que afecten la seua viabilitat.

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

Millora de l’ocupació, i de 
l’accés a aquest, de les 
dones majors de 45 anys.

Foment del desenvolupament d’actuacions integrals 
d’acompanyament a la inserció laboral de les dones ma-
jors de 45 anys que són parades de llarga duració.

Accions de formació per a dones majors de 45 anys.

Mesures de conciliació Accions que afavorisquen la flexibilitat total d’horaris de 
la jornada laboral.

Pla de foment del treball a domicili en aquells sectors 
productius en els quals puga aplicar-se.

Promoure la instal·lació de guarderies en empreses amb 
horaris compatibles amb l’horari dels treballadors.

OE7. Millora de les 
infraestructures, 
equipaments i serveis 
públics.

Millora de les 
comunicacions internes i 
externes. 

Accions que promoguen una xarxa de transport públic 
que connecte les zones de l’interior de la comarca amb el 
litoral.

Crear xarxes de comunicació alternatives a les actuals 
(promoure innovació en les xarxes de comunicació).

Millora de la dotació 
de serveis públics 
i equipaments, en 
particular en els territoris 
infradotats, com la zona 
de l’interior.

Planificar i diagnosticar els equipaments i serveis públics 
que no compleixen amb els estàndards de satisfacció 
pública.

Ampliar recursos tècnics en matèria de desenvolupament 
local en les zones de l’interior de l’Àrea Funcional de la 
Marina Alta.

OE8. Estructura 
territorial i xarxes 
internes.

Creació de xarxes 
territorials per a la creació 
de plans d’ocupació

Fòrum Ciutadà – Observatori: la creació d’un espai de 
trobada entre entitats i societat civil on debatre i decidir 
les possibles estratègies territorials i laborals,

Enfortir xarxes col·laboratives per sectors econòmics per 
a la regeneració i equilibri de l’activitat econòmica terri-
torial.

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

Constituir espais de col·laboració estratègics en matèria 
d’ocupació amb els agents existents en el territori (públics 
i privats).

OE9. Xarxes 
territorials externes, 
col·laboracions.

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

Enfortir xarxes col·laboratives per sectors econòmics per 
a la regeneració i equilibri de l’activitat econòmica terri-
torial.

Visibilitzar les experiències de cooperació entre empre-
ses, tant regionals com del conjunt de l’Estat, i així posar 
en valor els beneficis econòmics i socials que aporta.

OE10. Trasversalitat de 
la innovació.

Formació i qualificació 
destinada a la innovació

Campanyes de sensibilització i formació enfocades a am-
pliar la visió innovadora en aquells sectors productius i 
llocs en els quals a penes té presència

Establir estratègies formatives orientades al sector de 
l’agricultura que oferisquen eines per a la innovació i 
l’emprenedoria

Impulsar la formació contínua entre l’empresariat de la 
Marina Alta en matèria d’innovació

 Suport als ecosistemes 
territorials d’innovació 
i emprenedoria. 
Acompanyament a les 
empreses mitjançant 
assessorament en 
matèria d’innovació.

Suport als ecosistemes territorials d’innovació i emprene-
doria amb acompanyament i orientació a l’empresa.

Dissenyar un pla estratègic d’innovació en el sector hosta-
ler i així reforçar la seua tendència creativa i innovadora.

Accions de suport als joves per a la creació d’empreses 
de caràcter innovador.
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CONTEXT DEL TERRITORI EN QÜESTIÓ

L’àrea funcional (AF) de la Marina Baixa com-
prén 18 municipis, amb una població total de 
186.156 habitants en 2016 (el 3,8% regional), 
i una superfície de 578,7 km2 (2,5% regional), 
la qual cosa suposa una densitat de 321,7 ha-
bitants/km2, molt per damunt de la mitjana de 
la Comunitat Valenciana. Aquesta AF coincideix 
amb la comarca administrativa de la Marina 
Baixa. Limita amb les següents àrees funcio-
nals de Marina Alta, L’Alcoià i Alacant-Elx. Be-
nidorm, per la seua grandària funcional i pobla-
cional, es configura com a municipi central, al 
costat de La Vila Joiosa com a centre funcional 
complementari. Al costat d’ells, Callosa d’en 
Sarrià pot actuar com a centre intracomarcal a 
l’entorn dels municipis rurals. 

L’evolució de les dades de població mostra una 
tendència de creixement des de l’any 1996, en 
el qual la població de l’AF ascendia a 119.974 
habitants. Entre l’any 1996 i el 2016 la població 
de la Marina Baixa s’ha incrementat en 98.480 
habitants, la qual cosa suposa una taxa de crei-

xement del 82,1%. Aquesta taxa de creixement 
és superior a l’experimenta en el conjunt de la 
província (33,1%). Destaca l’increment experi-
mentat en els municipis de La Nucia, l’Alfàs del 
Pi i La Vila Joiosa, que suposa un increment 
d’un 8,3% en el període, molt per damunt de 
l’augment experimentat a la província d’Alacant 
(2,97%) o en el conjunt de la Comunitat Valenci-
ana (3,18%).

La població de l’AF ha registrat un procés de 
canvi quant a la nacionalitat dels seus habitants 
en els últims anys. Així, en 1996 la població es-
trangera suposava un 14% del total, mentre que 
en 2016 ascendeix a un 31%. Els fluxos de po-
blació estrangera han arribat en moltes ocasi-
ons per motiu residencial, la qual cosa justifica 
que en la majoria dels municipis hi haja un pre-
domini de ciutadans procedents de països de la 
Unió Europea.

ESTRUCTURA DEL MERCAT DE TREBALL

El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 
Social en l’AF de la Marina Baixa, en 2018 (2n 
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trimestre), ascendeix a 65.286 (un 3,5% del total 
de la CV). En el període 2014-2018 s’ha regis-
trat un increment de 10.359 treballadors amb 
una taxa de variació del 18,9% (pròxima a la de 
la CV). Els sectors (seccions d’activitat) més re-
llevants com a nombre de treballadors de l’AF 
en termes absoluts són comerç a l’engròs i al 
detall, reparació de vehicles a motor i motoci-
cletes (21,2%) i hostaleria (32,7%). Aquests dos 
últims sectors suposen més de la meitat de l’ús 
de l’AF(54,0%).

Els municipis de l’AF amb major nombre de tre-
balladors en 2018 són (per ordre d’importància) 
Benidorm, Altea, La Vila Joiosa i l’Alfàs del Pi. 
Aquests quatre municipis (amb almenys 5.000 
treballadors cadascun) concentren 52.708 tre-
balladors (80,7% del AF). En concret, la polarit-
zació de Benidorm es posa de manifest de nou 
en concentrar quasi la meitat (48,6%) dels tre-
balladors del AF.

L’ocupació femenina, segons l’afiliació a la Se-
guretat Social, suposa un 45,3% de l’ocupació 
total de l’AF en 2018, mostrant un lleuger des-
cens respecte 2014 (46,0%). Les dades confir-
men que, després de la greu crisi soci-laboral, 
han sigut els homes els que s’han vist afectats 
més positivament en la tendència de creació 
d’ocupació. De totes maneres, la variació de 
l’ocupació femenina en l’AF(17,0%) és inferior a 
la registrada en la CV (18,5%). Els sectors amb 
major proporció de treball femení són el sector 
serveis (49,2%) i el sector indústria (26,5%). 

En termes similars al que ocorre en la majoria 
de zones de la província existeix un determinat 
perfil de dones, concretament les aturades que 
superen l’edat dels 45 anys i no disposen de for-
mació reglada, que presenta serioses dificultats 
per a incorporar-se al mercat laboral. És, sense 
lloc a dubte, una de les tasques pendents que 
més destaquen els agents territorials del AF. 

Malgrat els esforços que s’estan realitzant per 
a combatre l’estacionalitat del sector turístic en 
l’AF de la Marina Baixa (especialment en la zona 

de Benidorm), encara es continuen registrant 
elevades taxes de temporalitat en l’activitat 
productiva i en els processos de contractació 
laboral. A això se li afig el factor estructural de 
la precarietat laboral en una gran part d’ocupa-
cions del sector turístic.

D’altra banda, estem davant una zona en la qual 
l’autoocupació i el treball per compte propi són 
unes opcions triades d’una banda important 
de la població, sobretot si el comparem amb la 
mitjana provincial. Després del període de crisi 
econòmica es detecta cert auge de l’autoocupa-
ció com a fórmula alternativa a la desocupació, 
encara que aquesta tendència ha pogut arribar 
a significar un problema, especialment per a 
aquell perfil que va decidir emprendre sense la 
base formativa necessària.  

Els recursos i espais formatius enfocats a l’ocu-
pació es concentren, principalment, en el muni-
cipi de Benidorm (sobretot en el que a Formació 
Professional es refereix). Aquesta situació po-
dria obstaculitzar qualsevol iniciativa de ver-
tebració territorial que s’impulse. Les febleses 
en formació per a l’ocupació també les podem 
trobar en l’escassa adequació de l’oferta forma-
tiva davant l’emergència de noves necessitats 
en el mercat laboral. Es posa el focus, sobretot, 
en aquelles matèries associades al sector de 
l’hostaleria: innovació en gastronomia, xef per 
a grans servei d’àpats, idiomes, etc. Recordem 
que persisteix una falta de competències i sa-
bers professionals en el sector de l’hostaleria, a 
l’una que urgeix la necessitat d’una actualitza-
ció formativa permanent. 

CARACTERITZACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU

En l’AF de la Marina Baixa s’identifiquen 7.951 
empreses en 2018 que suposen un 5,1% del 
total de la Comunitat Valenciana (CV). La dinà-
mica de creació d’empreses en el període 2014-
2018 (9,4% d’increment) ha sigut lleugerament 
menys favorable que la registrada en la CV 
(11,1%). 

El model productiu ens mostra un predomini 
del sector serveis (86,2% del total d’empreses 
del AF) i de la construcció (8,3%). La dinàmica 
sectorial quant a variació del nombre d’em-
preses en el període 2014-2018 ha sigut més 
favorable en el sector construcció (29,0%) que 
en el sector serveis (8,4%). El sector serveis ha 
mostrat una dinàmica menor a la de la CV. És de 
destacar la nul·la dinàmica en el nombre d’em-
preses del sector agrícola (0,6%).

De totes maneres, s’observen certes diferèn-
cies internes en el AF. Els municipis que con-
centren un major nombre d’empreses són, per 
ordre d’importància, quatre amb un nombre 
d’empreses superior a 500 (Benidorm, Altea, La 
Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi), i tres amb un nombre 
d’empreses entre 200 i 500 (la Nucia, Finestrat, 
Callosa d’en Sarrià). Aquests set municipis, fo-
namentalment de la zona costanera i alguns de 
la zona interior amb proximitat al litoral, con-
centren el 97% de les empreses existents en 
2018 en el AF. El municipi de Benidorm con-
centra amb 3.793 empreses, el 47,7% del total 
d’empreses del AF, evidenciant-se la seua pola-
rització en l’àrea. En termes qualitatius estem 
en disposició d’afirmar que existeix una elevada 
dependència dels municipis de l’AF de l’activitat 
econòmica de Benidorm. 

Quant a la grandària empresarial s’observa 
un predomini de microempreses. Les microe-
mpreses (d’un a nou treballadors) suposen el 
88,7% del total d’empreses de l’AF en 2018; 
les microempreses en la CV suposen un 85,6% 
del total. Al costat d’això, és important desta-
car com les xicotetes (10-49) i grans empreses 
(>250) són les que tenen una dinàmica més 
positiva amb taxes de creixement superiors al 
30% en període 2014-2018. A més de la gran-
dària empresarial, es fa necessari destacar el 
component familiar d’una part substancial del 
teixit empresarial del AF.

Ens trobem davant una zona amb un desen-
volupament exponencial i, quasi sense prece-
dents, del sector turístic, sobretot en la zona de 

Benidorm i els seus municipis confrontants. Es 
tracta d’un referent a nivell nacional i internaci-
onal i, a més, això es tradueix en amplis nivells 
de desenvolupament del sector d’allotjaments 
turístics. No obstant això, molts analistes venen 
catalogant aquest fenomen instal·lat en l’AF de 
la Marina Baixa com un tipus de turisme low 
cost, degut, fonamentalment, a la qualitat dels 
recursos i serveis turístics que s’ofereixen. 

L’arribada massiva de turistes i, sobretot, d’es-
trangers residencials, obliga les administra-
cions competents del territori a adequar els 
equipaments públics i les infraestructures a les 
noves necessitats. En aquesta línia irrompen 
veus crítiques que suggereixen la necessitat 
d’ampliar els equipaments públics disponibles 
ja que, segons els agents del territori, existeixen 
deficiències notables. 

L’activitat comercial, per part seua, segueix un 
procés de concentració en els grans centres 
comercials, havent-se produït un creixement 
exponencial dels mateixos en les últimes dè-
cades. El xicotet comerç no queda indiferent a 
aquesta tendència, els seus nivells d’activitat 
s’han vist afectats. 

XARXES TERRITORIALS I INNOVACIÓ

El context de desenvolupament socioeconòmic 
que s’està produint en el conjunt de l’AF de la 
Marina Baixa coincideix, al seu torn, amb ele-
vats nivells d’associacionisme en els diferents 
sectors productius més destacats de la zona. 
Sobreïx la dinàmica associativa que presenta el 
sector hoteler amb HOSBEC com el seu princi-
pal referent. En el marc de l’activitat associativa 
es pot identificar pràctiques significatives de 
col·laboració, és a dir, les associacions funcio-
nen, en termes generals, de manera articulada 
donant resposta a les necessitats no solament 
específiques del sector representat sinó del 
conjunt del sistema econòmic i social.

A l’hora de valorar les pràctiques innovadores 
d’un territori, en aquest cas de l’AF de la Marina 
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Baixa, identifiquem certes iniciatives aïllades, 
encara que concentrades, preferentment, en les 
empreses de gran grandària. La cultura innova-
dora en el conjunt de l’estructura productiva és, 
hui dia, encara una tasca pendent ja que no s’ha 
estés al conjunt dels sectors productius. 

Algunes entitats socioeconòmiques amb 
gran impacte en el desenvolupament del 
sector turístic en el AF, vegeu HOSBEC o In-
vatur, incorporen i promouen recursos per a 
l’articulació de processos innovadors en el 
sector. És per això que una xarxa important 
d’agents del territori confirma que l’AF de 
la Marina Baixa disposa de recursos sufici-
ents perquè la innovació es convertisca en el 
motor del desenvolupament socioeconòmic 
de la zona. Així mateix, és convenient afegir 
algunes veus crítiques que plantegen la ne-
cessitat de millorar la coordinació entre els 
agents públics que fomenten un ecosistema 
de la innovació i la part privada que deuria, 
en última instància, aplicar-lo en el seu dia 
a dia. Posar més esforços en la promoció 
d’actuacions que combinen la cooperació 
públic-privada és, segons els actors socio-
econòmics de la zona, una opció que podria 
ajudar a vertebrar els processos d’innovació.   

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA MARINA BAIXA

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

Aquest primer objectiu respon a la necessitat 
de generació d’ocupació, amb la consecució 
d’un mercat laboral que deixe d’expulsar a de-
terminats col·lectius per no poder oferir-li opci-
ons de treball adequades als seus perfils pro-
fessionals. 

Línies Estratègiques:

- Foment del retorn dels treballadors i treballa-
dores joves i desincentiu de la fugida de talents.

Elaborar accions, campanyes o activitats per 
a fomentar el retorn laboral dels joves que 
han marxat de l’Àrea Funcional de la Marina 
Baixa per no disposar d’oportunitats concor-
des a les seues demandes. Al mateix temps, 
és pertinent generar els recursos laborals 
necessaris per a desincentivar la marxa de 
joves qualificats. 

Propostes:

- Crear programes per a fomentar l’accés a una 
primera experiència laboral.

- Implementació d’un pla de retorn de les per-
sones joves que s’han vist obligats a eixir del 
seu territori.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i enri-
quiment de la negociació col·lectiva. 

Línies Estratègiques:

- Millorar les condicions laborals en les ocupa-
cions més precaritzades.

Hi ha determinades ocupacions laborals com 
les cambreres de pis o el personal de cuina que 
tenen condicions laborals deficients. Per això, 
millorar-les s’erigeix com una qüestió impera-
tiva. Serà necessari identificar les ocupacions 
amb major grau de precarietat laboral i aplicar 
actuacions específiques.

Propostes:

- Programes en favor de dignificar l’ocupa-
ció. Formació i control de les normatives la-
borals.

- Diagnosticar la situació soci-laboral de les 
ocupacions més precaritzades en el territori i 
dissenyar un pla de xoc sobre aquest tema. 

- Augment de l’estabilitat (disminuir la tempo-
ralitat).

Promoure actuacions que afavorisquen una 
major estabilitat en l’ocupació, alhora que acon-
seguisquen disminuir progressivament la tem-
poralitat i estacionalitat del mercat laboral.

 Propostes:

- Campanyes de sensibilització en aquells sec-
tors productius amb majors nivells de tempora-
litat i parcialitat laboral.

- Adequació dels perfils professionals sobre-
qualificats a la demanda del mercat laboral.

Molts demandants tenen una formació més ele-
vada de la necessària per a l’acompliment dels 
llocs de treball, mentre que per a les tasques 
més elementals la formació s’adquireix en el 
lloc de treball o a través d’experiència ante-
rior, però no via formació, reflectint també un 
desajust horitzontal. Es fa necessari, per tant, 
Implementar actuacions d’ocupació que redi-
rigisquen els perfils sobrequalificats a les de-
mandes del mercat laboral de la zona.

Propostes:

- Desenvolupament d’accions formatives aline-
ades amb les qualificacions i competències de-
mandades pel mercat de treball.

- Pla d’adequació de la formació a les necessi-
tats de la població i a la demanda del mercat.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. ATENCIÓ A 
LES PERSONES, INCLUSIÓ SOCIAL DE 
COL·LECTIUS DESFAVORITS.

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 

per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies Estratègiques:

- Incentius per a la inserció laboral de les per-
sones majors de 45 anys.

Mesures per a incentivar la contractació i la 
inserció laboral de les persones majors de 45 
anys, les més afectades per la desocupació. 
Les condicions laborals que exigeix l’estructu-
ra productiva i soci-laboral de la zona (calor en 
cuines, moltes hores de treball a l’hotel), així 
com altres factors rellevants, generen tendèn-
cies d’exclusió laboral cap a aquest col·lectiu. 

Propostes:

- Pla de foment de la contractació estable dirigit 
a les persones majors de 45 anys.

- Accions de formació per a persones majors de 
45 anys. Reserva preferent del 20% de places 
per a majors de 45 anys en accions de Forma-
ció per a l’Ocupació i Tallers d’Ocupació.

- Emprenedoria i autoocupació com a eines 
d’apoderament dels col·lectius desfavorits.

Fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació com 
a mètode per a generar actituds i aptituds 
d’apoderament econòmic, social i laboral entre 
els col·lectius desfavorits.

Propostes:

- Facilitar i donar suport a l’emprenedoria i 
l’autoocupació amb formació, acompanyament 
i assessorament integral dirigit a col·lectius 
desfavorits. 

- Pla d’accessibilitat a l’emprenedoria i a l’auto-
ocupació per a col·lectius desfavorits.
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- Servei d’orientació i intermediació a treballa-
dors i a demandants.

Els serveis d’intermediació atenen les deman-
des dels perfils majoritaris, normalment situ-
ats en el nucli central i baix d’operacions de 
l’organigrama. Els llocs de la línia mitjana o di-
recció es recluten a través dels departaments 
de recursos humans, normalment de grans 
empreses. Davant aquesta situació es busca 
millorar i ampliar els serveis d’orientació la-
boral que tenen a disposició els demandants 
d’ocupació, així com els processos d’interme-
diació.

Propostes:

- Estendre els recursos d’intermediació i orien-
tació laboral pel conjunt de l’Àrea Funcional de 
la Marina Baixa.

- Accions que reforcen la vinculació de la for-
mació per a l’ocupació amb els processos d’ori-
entació laboral

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 resulta fonamental des 
d’una perspectiva de desenvolupament territo-
rial. La formació per a l’ocupació és un objectiu 
prioritari en qualsevol procés de planificació 
soci-laboral; en aquest cas ens centrarem en 
eixos estratègics relacionats amb la necessi-
tat d’ampliar les aptituds professionals de les 
persones desocupades i desenvolupar línies 
d’actuació per a consolidar una formació dual 
òptima en el territori. 

Línies Estratègiques:

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

Accions formatives de reciclatge laboral per a les 
persones desocupades, pensant tant en el curt 
com en el mitjà i llarg termini. Ampliar les seues 
capacitats per a inserir-se en el mercat laboral.

Propostes:

- Desenvolupament d’accions formatives aline-
ades amb les qualificacions i competències de-
mandades pel mercat de treball.

- Creació d’òrgans que coordinen a municipis, 
associacions, serveis públics d’ocupació, cen-
tres formatius i teixit empresarial, per a definir 
plans formació; implicant la població i als ac-
tors socials.

- Pla d’accessibilitat a la formació per a col·lec-
tius vulnerables.

- 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 ocupa-
ció remunerada a través de pràctiques com la 
Formació Dual.

Propostes:

- Consolidació del model de formació dual en 
l’àmbit de la formació professional.

- Elaboració de plans d’ocupació i formació de 
forma coordinada amb tots els agents implicats 
i formant part del Pla Estratègic de la Comuni-
tat Valenciana.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 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.

Donada 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 desenvo-
lupament de les activitats productives, especial-
ment les de major valor afegit és essencial.

Línies Estratègiques:

- Aprofitament del potencial endogen d’ocupa-
ció en el comerç local i de proximitat.

Mesures que posen en valor el potencial d’ús 
del comerç local i de proximitat, així com recu-
perar la seua capacitat competitiva enfront de 
les grans superfícies comercials.

Propostes:

- Crear una xarxa comercial amb distintius o 
segells en els comerços locals, donar visibilitat 
a aquests comerços a través de campanyes i 
pàgina web.

- Crear serveis de suport i assessorament per 
a incentivar el relleu generacional i traspàs del 
comerç local. Borsa de comerços.

- Suport a territoris, comarques i municipis 
desfavorits: desenvolupament equilibrat del 
territori mitjançant polítiques regeneradores.

Promoure i donar suport a el desenvolupament 
econòmic, productiu, social i cultural d’aquells 
territoris més desfavorits que estan suportant 
desequilibris territorials i una deterioració per-
manent. Es promourà a través de polítiques re-
generats amb enfocaments integrats i holístics.

Propostes:

- Pla de vertebració de l’activitat econòmica en 
l’Àrea Funcional de la Marina Baixa, amb la fina-
litat de reduir la dependència econòmica i labo-
ral de Benidorm.

- Activitats que impulsen i fomenten les acti-
vitats socioeconòmiques de l’interior de l’Àrea 
Funcional de la Marina Baixa.

- Programa de suport als municipis de l’interior 
afavorint la diversificació i la promoció de l’eco-
nomia artesanal i rural, reforçant el turisme rural.

- Estructura empresarial sòlida i competitiva, 
vinculada al territori i la seua vertebració.

Articular una estructura empresarial vinculada 
al territori i les seues necessitats, que al seu 
torn haurà de generar valor afegit i capacitat 
competitiva.  També es promouran iniciatives 
que vertebren l’estructura empresarial pel con-
junt del territori, a l’una que es dona suport a la 
professionalitat del sector empresarial. 

Propostes:

- Desenvolupament d’una marca turística de la 
Marina Baixa com a reforç i complement de Be-
nidorm.

- Crear un Observatori Comarcal vinculat al mer-
cat de treball del sector turístic i complementari.

- Pla per a la recuperació dels oficis tradicio-
nals. Foment de les activitats productives tra-
dicionals i del seu aprofitament en el marc del 
sector turístic.

- Accions que donen suport i fomenten la pro-
fessionalització del teixit empresarial.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals.

Línies Estratègiques:

- Millora de l’ocupació, i de l’accés a aquest, de 
les dones. 
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Fomentar i afavorir les condicions d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones amb la finalitat 
d’eliminar patrons de comportament discrimina-
tori en l’accés al mercat laboral o en l’acompliment 
de les seues activitats professionals. És pertinent 
mostrar especial atenció a la situació d’exclusió 
soci-laboral que pateix una part important de do-
nes majors de 45 anys. 

Propostes:

- Establir mesures perquè, en els processos de 
selecció i promoció professional, es respecten 
els principis d’igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes.

- Foment del desenvolupament d’actuacions in-
tegrals d’acompanyament a la inserció laboral 
de les dones majors de 45 anys que són para-
des de llarga duració.

- Mesures concretes que milloren la considera-
ció de la dona en el mercat laboral.

Iniciatives dirigides a reforçar i donar suport a 
la consideració de les dones en el mercat la-
boral, sent aquesta, segons apunten la majoria 
d’estudis, vulnerada en molts casos.

Propostes:

- Fomentar l’elaboració de Plans d’Igualtat 
d’Oportunitats entre dones i homes en les em-
preses locals.

- Realització i difusió de compromisos amb la 
igualtat i la no discriminació i guies de bones 
pràctiques en igualtat en els diferents sectors 
d’activitat.

- Mesures de conciliació.

Mesures que afavorisquen la conciliació perso-
nal, familiar i laboral dels treballadors i treba-
lladores, de tal forma que l’activitat laboral no 
supose un obstacle en el desenvolupament equi-
tatiu d’homes i dones en el mercat de treball.

Propostes:

- Reforçar els instruments de suport a la conci-
liació de la vida laboral i familiar a través d’un 
suport directe a les empreses.

- Accions que afavorisquen la flexibilitat total 
d’horaris de la jornada laboral.

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

Millorar les infraestructures, equipaments i 
serveis públics repercuteix de forma manifesta 
en la competitivitat dels territoris, en la qualitat 
de vida de les persones, en l’atractiu territori-
al (per a persones i empreses) i en l’articulació 
dels territoris, tant la interna com la connecti-
vitat externa.

Línies Estratègiques:

- Millora de la dotació de serveis públics i equi-
paments.

La Marina Baixa compta amb una dotació 
d’equipaments públics (sanitaris, educatius…) 
molt ajustada a la població resident, i que en 
molts casos es veu desbordada per la població 
flotant atreta pel turisme. Per tant, és pertinent 
impulsar millores dels equipaments i serveis 
de titularitat pública que presenten manques, 
infrafinanciació o necessitat de renovació.

Propostes:

- Mesures per a millorar i renovar els recursos, 
equipaments i serveis públics, adequant-ho a la 
població flotant que atrau el territori.

- Pla de millora dels serveis públics i equipa-
ments (principalment en educació i sanitat).

- Millora de les comunicacions internes i externes.

Un dels dèficits detectats són les dificultats 
presents en el sistema d’infraestructures de 

comunicació que suposen una barrera per a 
aconseguir l’aprofitament òptim dels recursos 
del conjunt de la comarca. En aquesta línia es 
planteja impulsar la millora de les comunicaci-
ons a través del transport, tant intern com ex-
tern, amb la finalitat de constituir una xarxa de 
mobilitat adaptada a les demandes del territori. 

Propostes:

- Realitzar una planificació d’accions per a mi-
llorar la comunicació de la zona costanera amb 
l’interior de la comarca.

- Accions que promoguen una xarxa de trans-
port públic que connecte les zones de l’interior 
de la comarca amb el litoral.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 8. Estructura 
territorial i xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori genera 
compenetració entre el teixit empresarial i la 
vida social. S’han de promoure acords entre els 
agents socioeconòmics del territori amb la fina-
litat de dissenyar, entre altres qüestions, plans 
d’ús de forma col·laborativa. 

Línies Estratègiques:

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

Promoure, crear i assentar xarxes de col·labo-
ració tècnica entre els diferents agents econò-
mics i socials (públics i privats) per a la definició 
d’un full de ruta comú en matèria d’ocupació. 
Això es traduiria en plans estratègics que han 
sigut pensats i dissenyats des d’enfocaments 
participatius, tenint en compte als agents pú-
blics i privats del territori. 

Propostes:

- Constituir una Xarxa de Centres de Referència 
per a l’ocupació i la formació.

- Creació de xarxes comarcals amb segell propi 
per a compartir experiències, promocions, etc.

- Posades en marxa de noves ADL i afavo-
rir la coordinació entre les mateixes i la resta 
d’agents relacionats amb l’ocupació.

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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics.

- Promoció desenvolupe i activitat econòmica 
(diversificació, visió innovadora).

En l’àmbit territorial de l’Àrea Funcional de la 
Marina Baixa es percep que la cultura innova-
dora no està disseminada en tots els nivells del 
teixit productiu. En aquest sentit, és necessari 
l’impuls d’actuacions que promocionen i afa-
vorisquen el desenvolupament i l’activitat eco-
nòmica en matèria d’innovació en els diferents 
sectors productius de la zona. Se li prestarà es-
pecial atenció a la visió innovadora com a motor 
de desenvolupament i a la diversificació.

Propostes:

- Promoure Plans estratègics per a la innovació, 
considerant aquests com a part de la cultura de 
l’empresa.

- Incentius per a nous projectes empresarials 
innovadors.

- Suport als ecosistemes territorials d’innova-
ció i emprenedoria.
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El procés d’innovació empresarial depén d’una 
millor coordinació i estudi dels àmbits de coo-
peració públic i privat. Es planteja donar suport 
a els processos innovadors i d’emprenedoria 
des del marc dels ecosistemes territorials, és 
a dir, facilitar els recursos necessaris per al 
desenvolupament òptim de la innovació en el 
conjunt del territori.

Propostes:

- Impulsar i reforçar les infraestructures i equi-
paments orientats al suport de la innovació a 
través de major inversió i reconeixement públic.

- Impulsar accions de col·laboració públic-pri-
vada en innovació empresarial.

- Establir mesures que permeten captar, pro-
mocionar i retindre al capital humà que està 
orientat a la innovació.

- Formació i qualificació destinada a la innovació.

Adquirir competències i coneixement en inno-
vació és una tasca pendent que tenen els dife-
rents actors que interactuen en els processos 
d’activitat econòmica (treballadors, directius, 
empresaris, personal laboral del sector públic, 
etc.). En conseqüència, és convenient promoure 
actuacions de formació i qualificació que vagen 
dirigides a ampliar els coneixements, sabers i 
experiències en matèria d’innovació.

Propostes:

- Establir estratègies formatives que oferisquen 
eines per a la innovació i l’emprenedoria, i im-
pulsar ofertes formatives en aquesta matèria.

- Constituir una xarxa de recursos formatius 
vinculats a la innovació i posar-les en valor en 
el conjunt del territori.

RESUM DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA FUNCIONAL DE LA MARINA BAIXA

Objectiu Estratègic Línia Estratègica Propostes

OE1.Ocupabilitat, igualtat 
d’oportunitats i inserció 
laboral

Foment del retorn dels 
treballadors joves i desincentiu 
de la “fugida de talents”

Crear programes per a fomentar l’accés a una pri-
mera experiència laboral.
 

Implementació d’un pla de retorn de les persones 
joves que s’han vist obligats a eixir del seu territori

Millorar les condicions 
laborals en les ocupacions 
més precaritzades

Programes en favor de dignificar l’ocupació. Forma-
ció i control de les normatives laborals

Diagnosticar la situació soci-laboral de les ocupaci-
ons més precaritzades en el territori i dissenyar un 
pla de xoc sobre aquest tema.

OE2. 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.

Campanyes de sensibilització en aquells sectors 
productius amb majors nivells de temporalitat i 
parcialitat laboral.

Adequació dels perfils 
professionals sobrequalificats 
a la demanda del mercat 
laboral.

Desenvolupament d’accions formatives alineades 
amb les qualificacions i competències demandades 
pel mercat de treball

Pla d’adequació de la formació a les necessitats de 
la població i a la demanda del mercat

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

Incentius per a la inserció 
laboral de les persones majors 
de 45 anys.

Pla de foment de la contractació estable dirigit a les 
persones majors de 45 anys

Accions de formació per a persones majors de 45 
anys. Reserva preferent del 20% de places per a 
majors de 45 anys en accions de Formació per a 
l’Ocupació i Tallers d’Ocupació

Emprenedoria i autoocupació 
com a eines d’apoderament 
dels col•lectius desfavorits.

Facilitar i donar suport a l’emprenedoria i l’autoocu-
pació amb formació, acompanyament i assessora-
ment integral dirigit a col·lectius desfavorits

Pla d’accessibilitat a l’emprenedoria i a l’autoocupa-
ció per a col·lectius desfavorits

Servei d’orientació i 
intermediació a treballadors i 
a demandants

Estendre els recursos d’intermediació i orientació 
laboral pel conjunt de l’Àrea Funcional de la Marina 
Baixa.

Accions que reforcen la vinculació de la formació 
per a l’ocupació amb els processos d’orientació 
laboral.

OE4. 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).

Desenvolupament d’accions formatives alineades 
amb les qualificacions i competències demandades 
pel mercat de treball.

Creació d’òrgans que coordinen a municipis, asso-
ciacions, serveis públics d’ocupació, centres forma-
tius i teixit empresarial, per a definir plans forma-
ció; implicant la població i als actors socials

Pla d’accessibilitat a la formació per a col·lectius 
vulnerables.

Foment de la Formació 
Professional, i impuls de la 
Formació Dual

Consolidació del model de formació dual en l’àmbit 
de la formació professional.

Elaboració de plans d’ocupació i formació de forma 
coordinada amb tots els agents implicats i formant 
part del Pla Estratègic de la Comunitat Valenciana.
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OE5. 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.

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

Crear una xarxa comercial amb distintius o segells 
en els comerços locals, donar visibilitat a aquests 
comerços a través de campanyes i pàgina web.

Crear serveis de suport i assessorament per a in-
centivar el relleu generacional i traspàs del comerç 
local. “Borsa de comerços”.

Suport a territoris, comarques 
i municipis desfavorits: 
desenvolupament equilibrat 
del territori mitjançant 
polítiques “regeneradores”.

Pla de vertebració de l’activitat econòmica en l’Àrea 
Funcional de la Marina Bixa, amb la finalitat de 
reduir la dependència econòmica i laboral de Beni-
dorm.

Activitats que impulsen i fomenten les activitats 
socioeconòmiques de l’interior de l’Àrea Funcional 
de la Marina Baixa.

Programa de suport als municipis de l’interior afa-
vorint la diversificació i la promoció de l’economia 
artesanal i rural, reforçant el turisme rural.

Estructura empresarial sòlida 
i competitiva, vinculada al 
territori i la seua vertebració.

Desenvolupament d’una marca turística de la Mari-
na Baixa com a reforç i complement de Benidorm.

Crear un Observatori Comarcal vinculat al mercat 
de treball del sector turístic i complementari.

Pla per a la recuperació dels oficis tradicionals. Fo-
ment de les activitats productives tradicionals i del 
seu aprofitament en el marc del sector turístic.

Accions que donen suport i fomenten la professio-
nalització del teixit empresarial.

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

Millora de l’ocupació, i de 
l’accés a aquest, de les 
dones. 

Establir mesures perquè, en els processos de selec-
ció i promoció professional, es respecten els princi-
pis d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Foment del desenvolupament d’actuacions integrals 
d’acompanyament a la inserció laboral de les dones 
majors de 45 anys que són parades de llarga dura-
ció.

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

Fomentar l’elaboració de Plans d’Igualtat d’Oportu-
nitats entre dones i homes en les empreses locals.

Realització i difusió de compromisos amb la igualtat 
i la no discriminació i guies de bones pràctiques en 
igualtat en els diferents sectors d’activitat.

Mesures de conciliació. Reforçar els instruments de suport a la conciliació 
de la vida laboral i familiar a través d’un suport 
directe a les empreses.

Accions que afavorisquen la flexibilitat total d’hora-
ris de la jornada laboral.

OE7. Millora de les 
infraestructures, 
equipaments i serveis 
públics.

Millora de la dotació de serveis 
públics i equipaments.

Mesures per a millorar i renovar els recursos, equi-
paments i serveis públics, adequant-ho a la pobla-
ció flotant que atrau el territori.

Pla de millora dels serveis públics i equipaments 
(principalment en educació i sanitat).

Millora de les comunicacions 
internes i externes. 

Realitzar una planificació d’accions per a millorar la 
comunicació de la zona costanera amb l’interior de 
la comarca.

Accions que promoguen una xarxa de transport 
públic que connecte les zones de l’interior de la 
comarca amb el litoral

OE8. Estructura territorial 
i xarxes internes. 

Creació de xarxes territorials 
per a la creació de plans 
d’ocupació

Constituir una Xarxa de Centres de Referència per a 
l’ocupació i la formació.

Creació de xarxes comarcals amb segell propi per a 
compartir experiències, promocions, etc.

Posades en marxa de noves ADL i afavorir la coor-
dinació entre les mateixes i la resta d’agents relaci-
onats amb l’ocupació.

OE10. Transversalitat de 
la innovació.

Promoció desenvolupe 
i activitat econòmica 
(diversificació, visió 
innovadora).

Promoure Plans estratègics per a la innovació, 
considerant aquests com a part de la cultura de 
l’empresa.

Incentius per a nous projectes empresarials inno-
vadors.

Suport als ecosistemes 
territorials d’innovació 
i emprenedoria. 
Acompanyament a les 
empreses mitjançant 
assessorament en matèria 
d’innovació.

Impulsar i reforçar les infraestructures i equipa-
ments orientats al suport de la innovació a través 
de major inversió i reconeixement públic.
 

Impulsar accions de col·laboració públic-privada en 
innovació empresarial.

Establir mesures que permeten captar, promocio-
nar i retindre al capital humà que està orientat a la 
innovació.

Formació i qualificació 
destinada a la innovació. 

Establir estratègies formatives que oferisquen 
eines per a la innovació i l’emprenedoria, i impulsar 
ofertes formatives en aquesta matèria.

Constituir una xarxa de recursos formatius vincu-
lats a la innovació i posar-les en valor en el conjunt 
del territori.
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CONTEXT TERRITORIAL

La subàrea funcional (SAF) de L›Alacantí es 
troba localitzada en el nord de la província 
d›Alacant, sent la capital d›aquesta comarca, 
Alacant. Aquest territori limita al nord amb les 
comarques de L’Alcoià i la Marina Baixa, a l’oest 
amb El Vinalopó Mitjà i al sud amb El Baix Vi-
nalopò. La SAF de L’Alacantí està formada per 
10 municipis, distingint-se dos zones diferen-
ciades, la línia costanera i la zona interior. En 
concret, dos municipis tenen zona costanera, 
Alacant i el Campello, mentre que els altres set 
estan localitzats a l’interior de la província. Dins 
d’aquests es poden distingir els municipis de la 
segona línia de costa com Sant Joan d’Alacant o 
Mutxamel i altres situats més a l’interior com la 
Torre de les Maçanes, Xixona, Busot, Aigües de 
Busot, Sant Vicent del Raspeig o Agost.

La SAF de L’Alacantí és la més poblada de la 
província d’Alacant. Registra una població to-
tal en 2016 de 478.417 persones, la qual cosa 
suposa el 26,1% del total de la província d’Ala-
cant i el 9,6% de la Comunitat Valenciana. El 

municipi que presenta una major població és 
Alacant amb un total de 330.525 persones en 
2016, el 69,1% de la població total de la SAF. El 
segon municipi per població és Sant Vicent del 
Raspeig, amb 56.715 persones, representant 
el 11,9% de la població comarcal. Aquests dos 
municipis representen el 80,9% de la població 
total, mentre que el 19,1% restant de pobla-
ció està localitzada en els altres municipis de 
la SAF, huit en concret. El Campello, Mutxamel 
i Sant Joan d’Alacant també registren una po-
blació elevada, superant els 20.000 habitants 
i suposant respectivament el 5,7%, el 5,1% i el 
4,8% de la població de L’Alacantí. Es pot obser-
var que els municipis d’Aigües i la Torre de les 
Maçanes no superen els 1.000 habitants, sent 
la Torre de les Maçanes amb 727 habitants el 
menys poblat.

ESTRUCTURA DEL MERCAT DE TREBALL

La dada de treballadors afiliats a la Segure-
tat Social per compte d’altri segons tipus de 
contracte en la SAF de L’Alacantí corresponent 
al segon trimestre de 2017 és de 173.685 per-
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sones, el 12,9% de la Comunitat Valenciana i 
el 36,5% del total de la província d’Alacant. El 
major nombre d’afiliats es concentra a la ciu-
tat d’Alacant, que registra el 82,8% del total de 
persones afiliades de la comarca, una xifra que 
ascendeix a 166.733 treballadors afiliats. Els 
següents municipis de la comarca amb major 
nombre d’afiliats són Sant Vicent del Raspeig, 
Sant Joan d’Alacant, El Campello i Mutxamel. 
També s’observa que a Alacant la taxa d’afilia-
ció a la seguretat social és molt elevada, situ-
ant-se en un 75,65%. En la resta de municipis 
de la SAF, excepte Sant Joan d’Alacant amb un 
57%, les taxes d’afiliació, són més baixes que 
les que es registren en el conjunt de la Comu-
nitat Valenciana (54,5%) i a la província d’Ala-
cant (52,9%).

Si s’analitzen els treballadors afiliats a la Segu-
retat Social segons sector econòmic, s’obser-
va com el sector més rellevant és el comerç a 
l’engròs i al detall, representant un 20,5% del 
total. El segon sector que concentra un major 
percentatge de treballadors és el sector d’ac-
tivitats sanitàries i de serveis socials, amb un 
13,8%. Els sectors d’administració pública, acti-
vitats administratives i serveis auxiliars i hosta-
leria també registren percentatges alts sobre el 
total de treballadors afiliats. 

Cal destacar que els efectes de la crisi econò-
mica han afectat fortament el mercat de tre-
ball d’aquesta zona de la província, amb un 
augment de la xifra d’aturats del 273,8% en-
tre 2006 i 2013. La ciutat d’Alacant és la que 
concentra una gran majoria dels aturats de la 
SAF; en concret, en aquest municipi es registra 
el 72,5% del total d’aturats de L’Alacantí. En se-
gon lloc se situa Sant Vicent del Raspeig, amb 
un 12,2% del total d’aturats. Aquestes xifres es 
converteixen sovint en drames personals que 
afecten directament el manteniment socioeco-
nòmic de moltes famílies o persones; per a re-
vertir aquesta situació es requereix el compro-
mís i la voluntat de tots els agents implicats en 
la creació d’ocupació. 

Els majors percentatges d’aturats es registren 
en les persones de 45 anys o més. A més, dins 
d›aquest grup d›edat es posa de manifest com, 
en la majoria de municipis, el percentatge que 
correspon a les dones és més elevat que en el 
cas dels homes. La inserció al mercat laboral és 
per a aquest perfil de dones (generalment sen-
se cap mena de formació) una carrera de fons 
repleta d’obstacles.  

La situació de vulnerabilitat de les dones en el 
mercat soci-laboral s’escenifica, sobretot, quan 
analitzem el grau de temporalitat dels seus 
contractes laborals. També continua destacant 
les diferències substancials en la contractació 
d’homes i dones en llocs directius, registrant 
aquestes últimes percentatges inferiors. L’em-
presariat, per part seua, està compost majo-
ritàriament per homes, malgrat observar una 
lleugera tendència de creixement de les dones 
empresàries. 

Reprenent la problemàtica de la temporalitat 
laboral, afegirem que en la zona de L’Alacantí 
s’està consolidant un model de contractació 
laboral preferentment de caràcter temporal 
(al voltant d’1 de cada 10 dels contractes que 
es van signar en l’últim any van ser tempo-
rals). Aquesta situació, segons hem pogut 
corroborar, afecta especialment al col·lectiu 
de joves.

En relació a la formació per a l’ocupació, ob-
servem alts nivells de baixa qualificació que 
presenten els aturats del territori, així com una 
escassa pràctica i experiència laboral. Segons 
indiquen els propis agents empresarials, això 
dificulta la inserció soci-laboral, encara que 
la veritat és que en la majoria de llocs de tre-
ball que ofereix el mercat laboral de la SAF de 
L’Alacantí no es requereix una alta qualifica-
ció, a més els salaris són bastant limitats. En 
aquest sentit, formació per a l’ocupació i mer-
cat laboral hauran d’anar de la mà generant, 
per exemple, majors sinergies entre el teixit 
empresarial i els centres formatius existents. 
Una qüestió a revertir seria l’elevada concen-

tració de la Formació Professional en l’àrea 
metropolitana d’Alacant, amb la idea de pro-
moure una vertebració integral del conjunt del 
SAF de L’Alacantí. 

CARACTERITZACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU

L’anàlisi de les empreses segons sector mos-
tra que en 2016 el major percentatge corres-
pon a comerç a l’engròs i al detall. Reparació 
de vehicles de motor i motocicletes, sector 
que concentra un 25,8% del total d’empreses 
de la comarca. En segon lloc es troba el sec-
tor de l’hostaleria, que absorbeix un 13,7% de 
les empreses de L’Alacantí. També tenen un pes 
important les empreses pertanyents al sector 
d’activitats professionals, científiques i tècni-
ques, amb un 7,3% del total, i al sector de la 
construcció, amb un 7,6%.

Pel que fa a l’evolució del nombre d’empreses 
inscrites en la Seguretat Social a L’Alacantí, 
aquest ha anat incrementant-se entre els anys 
2012 i 2016. En concret, per al conjunt de la SAF, 
es registra un increment del 8% en el nombre 
d’empreses en aquest període. S’observa que 
en general s’han incrementat les empreses en 
la majoria dels sectors econòmics. Els majors 
augments es registren en els sectors d’agricul-
tura i ramaderia, subministrament d’energia, 
hostaleria, informació i comunicacions, activi-
tats immobiliàries, educació, i activitats artísti-
ques, recreatives i entreteniment; tots ells amb 
taxes de creixement superiors al 15%.

El petit i mitjà comerç, malgrat ser el sector que 
concentra major nombre d’empreses en el SAF, 
no acaba d’apuntalar-se en el marc de l’estruc-
tura econòmica del territori. La falta de relleu 
generacional està generant un procés de desac-
celeració de les dinàmiques comercials; a això 
hem de sumar-li l’escassa tendència que s’ob-
serva en la majoria de zones comercials per a 
treballar en xarxa i de forma col·laborativa. 

El turisme s’ha consolidat des de fa dècades com 
el motor econòmic principal de la SAF de L’Ala-

cantí. No obstant això, la majoria d’agents del 
territori coincideixen que hi ha una falta de plani-
ficació estratègica en aquest sector i que s’actua 
sense respondre a un model turístic determinat. 
D’altra banda, cal destacar la irrupció i desenvo-
lupament d’ofertes i recursos turístics alterna-
tius al sol i platja tradicional, vegeu, per exemple, 
el turisme esportiu, de salut, de congressos, etc. 
(o el turisme rural en els municipis de l’interior). 

Entorn de la salut s’està constituint un clúster 
econòmic. A partir de la varietat d’empreses 
d’aquest sector que s’han instal·lat en les úl-
times dècades, s’està afavorint la creació d’un 
clúster de la salut que busca enfortir els meca-
nismes de col·laboració empresarial i optimit-
zar així les seues potencialitats. 

Al mateix temps, estem davant un territori en el 
qual s’estan produint canvis substancials en ma-
tèria socioeconòmica, entre aquests és pertinent 
subratllar l’emergència de nous sectors econò-
mics com és la indústria cultural i la gastrono-
mia. Tots dos sectors tenen un pes cada vegada 
major en l’economia de la SAF de L’Alacantí.

XARXES TERRITORIALS I INNOVACIÓ

En termes generals podem afirmar que les as-
sociacions de tipus empresarial no ocupen un 
paper significatiu en l’activitat econòmica del 
territori. El nivell d’associacionisme socioeco-
nòmic és escàs i quan es produeix no es con-
soliden associacions o entitats empresarials 
administrades per gestors professionals.   

Pel que fa a l’àmbit d’actuació, es tracta d’una 
SAF en la qual preval un determinat localisme 
a l’hora d’impulsar pràctiques i iniciatives so-
cioeconòmiques. S’observa una xarxa interco-
marcal feble on les relacions entre municipis 
se circumscriuen a actuacions puntuals. Aquest 
escenari s’agreuja encara més en el que concer-
neix al conjunt de l’Àrea Funcional d’Alacant-Elx. 

A nivell empresarial s’observa una tendència a 
l’alça de l’activitat econòmica internacional. Les 
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exportacions i les relacions internacionals estan 
sent una pràctica cada vegada més habitual en-
tre una part substancial del teixit empresarial.

Per part seua, els processos d’innovació a penes 
tenen cabuda en la majoria de petites i mitjanes 
empreses de la zona. En la SAF de L’Alacantí se 
situen dos universitats públiques (Universitat 
d’Alacant i Universitat Miguel Hernández), les 
quals generen valor afegit associat a procés d’in-
novació. No obstant això, encara no s’ha generat 
una relació densa entre recursos formatius, in-
novació i empreses. És en les empreses de tipus 
tecnològic on dita relació s’accentua més. 

Per a finalitzar, afegirem que es detecta una falta 
generalitzada de formació en innovació per part 
de l’empresariat local. Per tant, és pertinent cor-
roborar la necessitat d’agregar aspectes forma-
tius en matèria d’innovació tant al personal la-
boral de les empreses com al propi empresariat. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA SUB-ÀREA 
FUNCIONAL DE L’ALACANTÍ

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

Aquest primer objectiu respon a la necessitat 
de generació d’ocupació, amb la consecució 
d’un mercat laboral que deixe d’expulsar a de-
terminats col·lectius per no poder oferir-li opci-
ons de treball adequades als seus perfils pro-
fessionals, amb un suport específic i integral a 
l’emprenedoria.

Línies Estratègiques

Programes dirigits a la inserció  
de persones desocupades

Els efectes de la crisi econòmica han afectat 
fortament el mercat de treball d’aquesta Sub-
Àrea Funcional de L’Alacantí. En aquesta línia, 
és pertinent implementar actuacions progra-
mades que vagen dirigides específicament a les 

persones desocupades a fi d’afavorir la seua in-
serció soci-laboral.

Propostes

• Dissenyar estratègies d’inserció soci-laboral 
a partir dels nivells de desocupació per sec-
tors d’activitat que predominen en cada zona 
de l’àrea funcional.

• Creació de la figura del tutor per a persones 
desocupades, a manera de la figura del me-
diador de famílies.

Foment de la cultura emprenedora, 
desenvolupament d’iniciatives emprenedores

Actuacions que fomenten els processos d’em-
prenedoria i afavorisquen aquelles iniciatives 
de creació d’empreses que estiguen emergint.

Propostes

• Crear un mapa integral de recursos per a 
l’empresa i la persona emprenedora a través 
d’una plataforma que oferisca a la ciutadania 
una visió geolocalizada dels serveis de suport 
a les empreses i persones emprenedores.

• Implantació del programa per a promocionar 
l’emprenedoria mitjançant la simulació de 
les fases de creació, posada en marxa i ges-
tió d’idees de negoci.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l›estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries. Reduir els nivells de precarietat 
laboral es converteix en una tasca prioritària, 
així com la consolidació d›un mercat soci-labo-
ral concorde a les aptituds professionals dels 
treballadors i treballadores. 

Línies Estratègiques

Incorporació de mesures per a combatre i 
reduir pràctiques de l’economia submergida

Impulsar mesures específiques que desincen-
tiven les pràctiques normalitzades d’econo-
mia submergida en l’àmbit laboral i afavoris-
quen un ecosistema soci-laboral concorde al 
marc legislatiu.

Propostes

• Promoure majors controls de l’economia ir-
regular i del mal ús de les diferents modali-
tats de contractació.

Mesures sobre la sobrequalificació, 
infraqualificació i precarietat laboral

Promoure actuacions que afavorisquen una ma-
jor estabilitat en l’ocupació, alhora que aconse-
guisquen disminuir progressivament la tempora-
litat i estacionalitat del mercat laboral. Recordem 
que, en els últims anys, les contractacions tem-
porals estan suposant el 90% del total de con-
tractacions en la sub-àrea funcional de L’Alacantí. 

Propostes

• Promoure activitats econòmiques que com-
plementen els períodes sense productivitat.

• Desenvolupament d’accions formatives aline-
ades amb les qualificacions i competències 
demandades pel mercat de treball.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les 
persones, inclusió social de col·lectius 
desfavorits.

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot per 
a aquells col·lectius amb capacitats o condicions 
que els impedisquen igualtat d’oportunitat d’accés, 
amb especial atenció a la prevenció de l’exclusió.

Línies Estratègiques

Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits 
(joves, majors de 45 anys,  
aturats de llarga duració, persones amb 
diversitat funcional)

Elaborar i implementar mesures específiques 
que vagen dirigides a aquells col·lectius que 
presenten major grau de vulnerabilitat social i 
laboral en relació a la inserció en el mercat de 
treball: joves, persones majors de 45 anys, atu-
rats de llarga duració i persones amb diversitat 
funcional.

Propostes

• Accions de formació per a persones majors 
de 45 anys.

• Elaborar un Pla de xoc contra la contractació 
temporal dels joves entre 16 i 30 anys.

• Promoure polítiques actives d’ocupació es-
pecífiques per a persones majors de 45 anys. 
Fomentant la reserva de mercat en contrac-
tació pública i ampliant la coordinació amb 
tots els agents socials.

• Establir figures de suport per a facilitar el 
trànsit de les persones amb discapacitat des 
de l’ocupació protegida cap al mercat laboral 
ordinari.

Servei d’orientació i intermediació  
a treballadors i a demandants

Millorar i ampliar els serveis d’orientació la-
boral que tenen a disposició els demandants 
d’ocupació, així com els processos d’interme-
diació.

Propostes

• Accions de difusió i comunicació per a donar 
a conèixer als aturats les vacants d’ocupació 
disponibles.
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• Reforçar les eines TIC relacionades amb la 
intermediació ofereix-demanda laboral.

• Creació de la figura del tutor per a persones 
desocupades, a manera de la figura del me-
diador de famílies.

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 resulta fonamental des 
d’una perspectiva de desenvolupament territo-
rial. La formació per a l’ocupació és un objectiu 
prioritari en qualsevol procés de planificació 
soci-laboral; en aquest cas ens centrarem en 
eixos estratègics relacionats amb la necessitat 
de detectar les noves necessitats en un horitzó 
de mig-llarg termini, ampliar les aptituds pro-
fessionals de les persones desocupades i de-
senvolupar línies d’actuació per a consolidar 
una formació dual òptima en el territori.

Línies Estratègiques

Formació segons noves necessitats  
en un horitzó de mig-llarg termini

Desenvolupar, millorar i implementar serveis 
formatius dirigits a la població desocupada i 
que aquesta s’adeqüe a les necessitats labores 
que presenta el teixit productiu de la sub-àrea 
funcional de L’Alacantí. Es tindrà en compte tant 
el curt com el mitjà i llarg termini.

Propostes

• Realitzar un mapa laboral-formatiu territo-
rial amb l’objectiu de distribuir i ajustar els 
recursos formatius amb les necessitats labo-
rals de les empreses de cada zona.

• Ampliar els recursos formatius que estiguen re-
lacionats amb els oficis artesanals del territori. 

Formació de les persones desocupades per al 
curt, mitjà i llarg termini (capacitar i actualitzar 
coneixements i competències)

Accions formatives de reciclatge laboral per 
a les persones desocupades, pensant tant en 
el curt com en el mitjà i llarg termini. Ampli-
ar les seues capacitats per a inserir-se en el 
mercat laboral.

Propostes

• Incrementar la coordinació en les accions 
formatives dirigides a aturats.

• Foment del disseny d’accions innovadores i 
integrals de formació i ocupació per a perso-
nes desocupades.

• Pla formatiu específic dirigit als treballa-
dors de l’hostaleria sense formació especí-
fica i que procedeixen d’altres àrees d’acti-
vitat laboral.

• Ampliar els recursos de FPA (Formació de 
Persones Adultes) en aquelles zones que 
manquen d’aquesta opció formativa.

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

Abans l’escassa relació entre les empreses i 
els centres formatius, principalment pel que 
fa a les pimes on el vincle és pràcticament in-
existent, es planteja establir actuacions espe-
cífiques dirigides al foment de la formació dual 
com a mètode efectiu per al procés de transició 
educatiu-laboral de les persones més joves.

Propostes

• Programa de foment de la formació dual dirigit 
específicament a pimes, amb l’ànim d’incremen-
tar la seua vinculació amb els centres formatius.

• Programes que potencien la formació dual 
amb beneficis/incentius per a la contracta-

ció a llarg termini, eliminant la temporalitat i 
aplicant mesures d’igualtat de gènere.

• Atendre la formació dual amb beneficis a les 
empreses que contracten respectant i afa-
vorint la igualtat de gènere i la inserció dels 
joves menors de 35 anys. 

Formació de persones ocupades,  
qualificació professional (formació  
contínua i aprenentatge permanent)

Desenvolupar i impulsar accions formatives di-
rigides a treballadors i treballadores que exer-
ceixen una funció en l’àmbit laboral, principal-
ment en els llocs directius, i que precisen d’una 
formació contínua i permanent.

Propostes

• Pla de professionalització dels treballadors i 
aturats del sector de l’hostaleria.

• Programes de formació en matèria de xarxes 
socials i noves tecnologies aplicades al per-
sonal laboral dels comerços.

• Accions formatives en idiomes estrangers 
per al personal laboral en actiu del sector de 
l’hostaleria.

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.

Donada 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 desenvo-
lupament de les activitats productives, especial-
ment les de major valor afegit és essencial.

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

Desenvolupar iniciatives que vagen en la di-
recció de reforçar i assentar la constitució de 
clúster econòmic en el territori, així com una 
estructura empresarial sòlida i competitiva.

Propostes

• Promoure el suport tècnic i acadèmic als 
clústers que estan constituint-se per part 
d’universitats o centres d’investigació.

• Accions que impulsen la consolidació de 
clústers.

Afavorir l’impuls d’activitats  
productives emergents

El desenvolupament de noves activitats eco-
nòmiques i la seua potencialitat en el marc del 
desenvolupament local ha d’anar en la mateixa 
direcció que les polítiques públiques i, per tant, 
el que es busca en aquest cas seria contribuir 
i afavorir l’impuls de les activitats productives 
que estan en procés emergent en el territori.

Propostes

• Accions que impulsen la creació, desenvolu-
pament i consolidació d’empreses dedicades 
a la indústria cultural i creativa.

• Pla de foment de les empreses d’economia 
social; facilitar la creació d’empreses d’in-
serció i empreses amb impacte ambiental o 
social positiu.

• Crear un centre gastronòmic per a dissenyar 
i elaborar plats preparats per emprenedors 
que després poden vendre.

Impuls a una agricultura comercial sostenible

Desenvolupar iniciatives i programes d’actuació 
que vagen dirigits a impulsar el sector de l’agri-
cultura comercial de caràcter sostenible, eco-
lògic i amb capacitats per a desenvolupar valor 
afegit en aquest sector.
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Propostes

• Desenvolupament de projectes innovadors en 
el sector de l’agricultura, conjuminant els bancs 
de terres amb mètodes de treball nous i bene-
ficiosos que frenen l’abandó dels cultius i facili-
ten la recuperació del paisatge agropecuari.

• Programa de transició de l’agroecologia com 
a activitat no lucrativa cap a activitats de ca-
ràcter econòmic.

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

Mesures que posen en valor el potencial d’ús 
del comerç local i de proximitat, així com recu-
perar la seua capacitat competitiva enfront de 
la tendència de declivi del petit i mitjà comerç 
en determinats nuclis urbans.

Propostes

• Crear serveis de suport i assessorament per 
a incentivar el relleu generacional i traspàs 
del comerç local. Borsa de comerços.

• Crear una xarxa comercial amb distintius o 
segells en els comerços locals, donar visibi-
litat a aquests comerços a través de campa-
nyes i pàgina web.

• Establir programes de formació i iniciatives 
per a millorar la professionalització del sec-
tor comercial.

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

Donar suport i impulsar el sector turístic a través 
de les seues empreses, articulant i coordinant les 
diferents escales territorials que tenen vinculació 
amb el desenvolupament de l’oferta turística.

Propostes

• Promoure ofertes turístiques que estiguen con-
nectades i abasten el conjunt de l’àrea funcio-
nal, així com regions de caràcter supraregional.

• Planificació ordenada d’administracions amb 
agents socials i econòmics per a potenciar el 
turisme 2M (mar i muntanya), amb millores 
de les infraestructures, promoció i professio-
nalització del sector.

• Impulsar campanyes de promoció de les fes-
tes locals del territori, aprofitant el potencial 
d’atractiu turístic d’aquestes.

Foment d’accions dirigides a l’impuls 
d’activitats industrials i logístiques

Es destaca la necessitat de consens polític en 
aquest camp, de conjuminar esforços i desen-
volupar accions que impulsen, reforcen i con-
soliden les activitats industrials i logístiques. El 
sector industrial ofereix substancials possibili-
tats d’ocupabilitat en aquells contextos en els 
quals funciona de forma òptima. 

Propostes

• Accions que potencien la col·laboració entre 
àrees industrials.

• Reforçar aquelles activitats empresarials 
amb major valor afegit, apostant preferent-
ment pel sector industrial.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals.

Línies Estratègiques

Millora de l’ocupació, i de l’accés  
a aquest, de les dones

Fomentar i afavorir les condicions d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones amb la fina-
litat d’eliminar patrons de comportament discri-
minatori en l’accés al mercat laboral o en l’acom-
pliment de les seues activitats professionals.

Propostes

• Desenvolupament d’accions específiques per 
a dones emprenedores, en col·laboració amb 
les Agents d’Igualtat, oferint eines per a cada 
etapa de vida d’una empresa.

• Implementar mesures específiques que afa-
vorisquen la contractació de dones i el seu 
manteniment en l’ocupació.

Fomentar igualtat entre homes i dones

Actuacions unidireccionals que vagen a favor 
de reduir l’àmplia desigualtat existent entre ho-
mes i dones, tant en el sector laboral com en 
l’àmbit privat i formatiu.

Propostes

• Realització i difusió de compromisos amb la 
igualtat i la no discriminació; fomentar guies 
de bones pràctiques en igualtat en els dife-
rents sectors d’activitat.

• Programes dirigits a reduir la bretxa digital 
en les dones.

• Campanya de sensibilització sobre igualtat de 
gènere i igualtat en les tasques domèstiques.

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

Iniciatives dirigides a reforçar i donar suport a 
la consideració de les dones en el mercat la-

boral, sent aquesta, segons apunten la majoria 
d’estudis, vulnerada permanentment.

Propostes

• Impulsar Plans d’Igualtat d’oportunitats en-
tre homes i dones en les empreses privades i 
públiques.

• Promoure la incorporació laboral de les do-
nes en els llocs directius a través d’accions 
de sensibilització.

• Realització i difusió de compromisos amb la 
igualtat i la no discriminació; fomentar guies 
de bones pràctiques en igualtat en els dife-
rents sectors d’activitat.

OBJECTIU 8. Estructura territorial  
i xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori genera 
compenetració entre el teixit empresarial i la 
vida social. S’han de promoure acords entre els 
agents socioeconòmics del territori amb la fina-
litat de dissenyar, entre altres qüestions, plans 
d’ús de forma col·laborativa.

Línies Estratègiques

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

Impulsar accions que fomenten les relacions 
tècniques i la cooperació entre els entre de 
titularitat pública i les empreses privades en 
matèria de promoció de l’ocupació, inserció 
soci-laboral, processos formatius i emprene-
doria.

Propostes

• Revisar i impulsar una major coordinació i 
menys solapament entre les administracions 
públiques, tant locals com supra-locals, as-
sociacions i ens públics i privats.
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• Promoure la col·laboració i coordinació amb 
el teixit social i xarxes de suport a col·lectius 
en dificultat.

• Establir acords de col·laboració pública amb 
entitats socials per al foment de la inserció 
soci-laboral.

Creació de xarxes territorials  
per a la creació de plans d’ocupació

Crear i assentar xarxes de col·laboració tècnica 
entre els diferents agents econòmics i socials 
(públics i privats) per a la definició d’un full de 
ruta comú en matèria d’ocupació. Amb això es 
pretén reforçar, articular i consolidar un tei-
xit associatiu cohesionat que estiga vinculat a 
l’ocupació i la formació i que siga agent de re-
ferència per als sectors productius del territori. 

Propostes

• Crear un òrgan supramunicipal que s’en-
carregue de dinamitzar i agilitar les accions 
d’ocupació a escala supralocal.

• Identificar els punts febles i forts que desta-
quen en el marc de relacions entre l’eix Ala-
cant-Elx, i desenvolupar un full de ruta estra-
tègic per a reforçar aquesta relació.

• Constituir una Xarxa de Centres de Referèn-
cia per a l’ocupació i la formació.

• Crear una xarxa comarcal de recursos per a 
emprenedors.

OBJECTIU 9. Xarxes territorials externes, col-
laboracions.

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit 
internacional, amb la fi conèixer experiències i 
projectes que permeten millorar l’eficàcia i efi-
ciència de les polítiques laborals locals.

Línies Estratègiques

Impuls a la internacionalització  
de les empreses

Cada vegada hi ha més empreses de la sub-
àrea del L’Alacantí que desenvolupen la seua 
activitat econòmica en un marc internacional. 
Reforçar aquesta tendència, així com ampliar 
els recursos destinats als processos d’inter-
nacionalització, pot generar efectes positius 
en el marc del desenvolupament local i econò-
mic del territori. 

Propostes

• Reforçar accions de les empreses enfocades 
a la internacionalització.

• Creació d’un institut de comerç exterior que 
fomente la internacionalització dels produc-
tes i l’I+D+i com a valor afegit (d’àmbit pú-
blic-privat).

OBJECTIU 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa.

Línies Estratègiques

Formació i qualificació  
destinada a la innovació

Quan l’empresari o treballadors tenen major 
formació, la tendència a la innovació és, en lí-
nies generals, major. En aquesta línia es pro-
posa la promoció d’actuacions de formació i 
qualificació que vagen dirigides a ampliar els 
coneixements, sabers i experiències en matè-
ria d’innovació.

Propostes

• Impulsar la formació contínua entre l’em-
presariat en matèria de tècniques de ges-
tió, implementació i aprofitament de les 
NNTT, habilitats directives; tot des de l’àm-
bit de la innovació.

• Accions formatives per a combatre la bretxa 
digital i espais Wifi accessibles.

• Programes que aposten per la formació 
contínua i ocupacional vinculada específica-
ment a l’ús de les noves tecnologies i de la 
digitalització.

Suport als ecosistemes territorials d’innovació 
i emprenedoria

Donar suport a els processos innovadors i 
d’emprenedoria des del marc dels ecosistemes 
territorials, és a dir, facilitar els recursos neces-
saris per al desenvolupament òptim de la inno-
vació en el conjunt del territori.

Propostes

• Establir mesures que permeten captar, pro-
mocionar i retindre al capital humà que està 
orientat a la innovació.

• Afavorir la innovació en els processos pro-
ductius, incidint en la reducció de la bretxa 
digital.

• Creació de departament d’I+D+i en les admi-
nistracions públiques que actuen al servei 
de les empreses.



241240

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

RESUM DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES *SUB-ÀREA FUNCIONAL DE L'Alacantí

Objectiu 
Estratègic

Línia 
Estratègica

Propostes

OE1.Ocupabilitat, 
igualtat 
d’oportunitats i 
inserció laboral

Programes dirigits 
a la inserció 
de persones 
desocupades

Dissenyar estratègies d'inserció soci-laboral a partir dels nivells de de-
socupació per sectors d'activitat que predominen en cada zona de l'àrea 
funcional

Creació de la figura del tutor/a per a persones desocupades, a manera 
de la figura del mediador/a de famílies

Foment de 
la cultura 
emprenedora, 
desenvolupament 
d'iniciatives 
emprenedores

Crear un mapa integral de recursos per a l'empresa i la persona em-
prenedora a través d'una plataforma que oferisca a la ciutadania una 
visió geolocalitzada dels serveis de suport a les empreses i persones 
emprenedores

Implantació del programa per a promocionar l'emprenedoria mitjançant 
la simulació de les fases de creació, posada en marxa i gestió d'idees 
de negoci

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

Incorporació de 
mesures per 
a combatre i 
reduir pràctiques 
de l'economia 
submergida

Promoure majors controls de l'economia irregular i del mal ús de les 
diferents modalitats de contractació

Mesures sobre la 
sobrequalifiació, 
infraqualificació i 
precarietat laboral

Promoure activitats econòmiques que complementen els períodes sen-
se productivitat

Desenvolupament d'accions formatives alineades amb les qualificaci-
ons i competències demandades pel mercat de treball

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

Incentius a la 
inserció de 
col•lectius 
desfavorits (joves, 
majors de 45 anys, 
aturats de llarga 
duració, persones 
amb diversitat 
funcional)

Accions de formació per a persones majors de 45 anys

Elaborar un Pla de xoc contra la contractació temporal dels joves entre 
16 i 30 anys

Promoure polítiques actives d'ocupació específiques per a persones 
majors de 45 anys. Fomentant la reserva de mercat en contractació pú-
blica i ampliant la coordinació amb tots els agents socials

Establir figures de suport per a facilitar el trànsit de les persones amb 
discapacitat des de l'ocupació protegida cap al mercat laboral ordinari

Servei d'orientació 
i intermediació a 
treballadors i a 
demandants

Accions de difusió i comunicació per a donar a conèixer als aturats les 
vacants d'ocupació disponibles

Reforçar les eines TIC relacionades amb la intermediació ofereix-de-
manda laboral

Creació de la figura del tutor per a persones desocupades, a manera de 
la figura del mediador de famílies

OE4. Millora de 
les qualificacions 
laborals de la 
població i de 
l'adequació 
del sistema de 
formació local a 
les necessitats 
territorials

Formació segons noves 
necessitats en un horitzó de 
mig-llarg termini

Realitzar un mapa laboral-formatiu territorial amb l’objectiu 
de distribuir i ajustar els recursos formatius amb les neces-
sitats laborals de les empreses de cada zona

Ampliar els recursos formatius que estiguen relacionats amb 
els oficis artesanals del territori

Formació de les 
persones desocupades 
per al curt, mitjà i llarg 
termini (capacitar i 
actualitzar coneixements i 
competències)

Incrementar la coordinació en les accions formatives dirigi-
des a aturats

Foment del disseny d'accions innovadores i integrals de for-
mació i ocupació per a persones desocupades

Pla formatiu específic dirigit als treballadors de l'hostaleria 
sense formació específica i que procedeixen d'altres àrees 
d'activitat laboral

Ampliar els recursos de FPA (Formació de Persones Adultes) 
en aquelles zones que manquen d'aquesta opció formativa

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

Programa de foment de la formació dual dirigit específica-
ment a pimes, amb l'ànim d'incrementar la seua vinculació 
amb els centres formatius

Programes que potencien la formació dual amb beneficis/
incentius per a la contractació a llarg termini, eliminant la 
temporalitat i aplicant mesures d'igualtat de gènere

Atendre la formació dual amb beneficis a les empreses que 
contracten respectant i afavorint la igualtat de gènere i la in-
serció dels joves menors de 35 anys

Formació de persones 
ocupades, qualificació 
professional (formació 
contínua i aprenentatge 
permanent)

Pla de professionalització dels treballadors i aturats del 
sector de l'hostaleria

Programes de formació en matèria de xarxes socials i noves 
tecnologies aplicades al personal laboral dels comerços

Accions formatives en idiomes estrangers per al personal la-
boral en actiu del sector de l'hostaleria
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OE5.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

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

Promoure el suport tècnic i acadèmic als clústers que estan 
constituint-se per part d'universitats o centres d'investigació

Accions que impulsen la consolidació de clústers

Afavorir l'impuls 
d'activitats productives 
emergents

Accions que impulsen la creació, desenvolupament i consoli-
dació d'empreses dedicades a la indústria cultural i creativa

Pla de foment de les empreses d'economia social; facilitar la 
creació d'empreses d'inserció i empreses amb impacte am-
biental o social positiu

Crear un centre gastronòmic per a dissenyar i elaborar plats 
preparats per emprenedors que després poden vendre

Impuls a una agricultura 
comercial sostenible

Desenvolupament de projectes innovadors en el sector de 
l'agricultura, conjuminant els bancs de terres amb mètodes 
de treball nous i beneficiosos que frenen l'abandó dels cultius 
i faciliten la recuperació del paisatge agropecuari

Programa de transició de l'agroecologia com a activitat no 
lucrativa cap a activitats de caràcter econòmic

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

Crear serveis de suport i assessorament per a incentivar el 
relleu generacional i traspàs del comerç local. Borsa de co-
merços

Crear una xarxa comercial amb distintius o segells en els co-
merços locals, donar visibilitat a aquests comerços a través 
de campanyes i pàgina web

Establir programes de formació i iniciatives per a millorar la 
professionalització del sector comercial

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

Promoure ofertes turístiques que estiguen connectades i 
abasten el conjunt de l'àrea funcional, així com regions de 
caràcter supraregional

Planificació ordenada d'administracions amb agents socials 
i econòmics per a potenciar el turisme 2M (mar i muntanya), 
amb millores de les infraestructures, promoció i professiona-
lització del sector

Impulsar campanyes de promoció de les festes locals del 
territori, aprofitant el potencial d'atractiu turístic d'aquestes

Foment d'accions dirigides 
a l'impuls d'activitats 
industrials i logístiques

Accions que potencien la col·laboració entre àrees industrials

Reforçar aquelles activitats empresarials amb major valor 
afegit, apostant preferentment pel sector industrial

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

Millora de l'ocupació, i 
de l'accés a aquest, de 
les dones

Desenvolupament d'accions específiques per a dones empre-
nedores, en col·laboració amb les Agents d'Igualtat, oferint 
eines per a cada etapa de vida d'una empresa

Implementar mesures específiques que afavorisquen la con-
tractació de dones i el seu manteniment en l'ocupació

Fomentar igualtat 
entre homes i dones

Realització i difusió de compromisos amb la igualtat i la no 
discriminació; fomentar guies de bones pràctiques en igualtat 
en els diferents sectors d'activitat

Programes dirigits a reduir la bretxa digital en les dones

Campanya de sensibilització sobre igualtat de gènere i igual-
tat en les tasques domèstiques

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

Impulsar Plans d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones 
en les empreses privades i públiques

Promoure la incorporació laboral de les dones en els llocs 
directius a través d'accions de sensibilització

Realització i difusió de compromisos amb la igualtat i la no 
discriminació; fomentar guies de bones pràctiques en igualtat 
en els diferents sectors d'activitat

OE8. Estructura territorial 
i xarxes internes

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

Revisar i impulsar una major coordinació i menys solapa-
ment entre les administracions públiques, tant locals com 
supra-locals, associacions i ens públics i privats

Promoure la col·laboració i coordinació amb el teixit social i 
xarxes de suport a col·lectius en dificultat

Establir acords de col·laboració pública amb entitats socials 
per al foment de la inserció soci-laboral

Creació de xarxes 
territorials per a 
la creació de plans 
d'ocupació

Crear un òrgan supramunicipal que s'encarregue de dinamit-
zar i agilitar les accions d'ocupació a escala supralocal

Identificar els punts febles i forts que destaquen en el marc 
de relacions entre l'eix Alacant-Elx, i desenvolupar un full de 
ruta estratègic per a reforçar aquesta relació

Constituir una Xarxa de Centres de Referència per a l'ocupa-
ció i la formació

Crear una xarxa comarcal de recursos per a emprenedors

OE9.Xarxes 
territorials 
externes, 
col·laboracions

Impuls a la 
internacionalització de 
les empreses

Reforçar accions de les empreses enfocades a la internaci-
onalització

Creació d'un institut de comerç exterior que fomente la in-
ternacionalització dels productes i l'I+D+i com a valor afegit 
(d'àmbit públic-privat)

OE10.
Transversalitat 
de la innovació

Formació i qualificació 
destinada a la 
innovació

Impulsar la formació contínua entre l'empresariat en matèria 
de tècniques de gestió, implementació i aprofitament de les 
*NNTT, habilitats directives; tot des de l'àmbit de la innovació

Accions formatives per a combatre la bretxa digital i espais 
Wifi accessibles

Programes que aposten per la formació contínua i ocupacio-
nal vinculada específicament a l'ús de les noves tecnologies i 
de la digitalització

Suport als ecosistemes 
territorials d'innovació 
i emprenedoria

Establir mesures que permeten captar, promocionar i retin-
dre al capital humà que està orientat a la innovació

Afavorir la innovació en els processos productius, incidint en 
la reducció de la bretxa digital

Creació de departament d'I+D+i en les administracions públi-
ques que actuen al servei de les empreses
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CONTEXT DEL TERRITORI EN QÜESTIÓ

Aquesta subàrea funcional, es localitza al sud-
est de la província d’Alacant i està formada per 
tres municipis: Crevillent (28.836 hab.), San-
ta Pola (31.137 hab.) i Elx (229.125 hab.), sent 
aquest últim la capçalera comarcal, i el prin-
cipal centre econòmic sobre el qual gravita la 
comarca. Aquest territori registra una població 
total de 288.648 habitants en 2017, dels quals 
el 10,2% és de nacionalitat estrangera. Comp-
ta amb una superfície de 488,78 Km2, la qual 
cosa dona lloc a una densitat de població de 
590,55 habitants/km2, molt superior a la que 
es registra en la Comunitat Valenciana (212,50 
habitants/km2). La dinàmica de creixement de 
la població d’aquesta subàrea funcional, en el 
període comprés entre 1998 i 2016, presenta un 
creixement de 54.401 habitants. En aquest es 
poden diferenciar tres etapes, la primera com-
presa fins a 2008 on es produeix un creixement 
ràpid; seguit d’una etapa que abasta entre 2009 
i 2013, on aquest creixement s’alenteix, mo-
ment en partir del qual es produeix un reduït 
descens que en 2015 es mantenen una tendèn-
cia estable fins a l’actualitat.

Aquesta subàrea funcional d’Elx, reuneix im-
portants actius ambientals. La part meridional 
alberga un dels conjunts de zones humides 
més importants del context peninsular: les 
restes de l’antiga Albufera d’Elx formada pel 
Parc Natural del Fondó, el Parc Natural de les 
Salines de Santa Pola i les seues connexions 
territorials a través de l’aiguamoll de Els Car-
rissars i el Fondo d’Amorós. Aquest sistema es 
completa amb el saladar d’Aigua Amarga i el 
Clot de Galvany. A més, compta amb un nom-
bre ampli de zones de bany marítimes, amb 
una qualitat òptima i que concentren un nom-
bre elevat de banderes blaves. Totes elles es 
concentren en municipis amb costa, Elx i San-
ta Pola. La superfície forestal de la subàrea 
funcional queda reduïda al 28,28% del total 
de la superfície comarcal, entre el qual des-
taca el municipi de Santa Pola amb un 52,39% 
i Crevillent 40,75%, com els municipis amb 
major superfície forestal, igual que superfície 
protegida. El subàrea funcional, compta amb 
una població de 287.659 habitants (INE, 2016), 
dels quals el 79,15% resideixen a Elx, seguit 
de Santa Pola que concentra el 10,88%, i en 
menor mesura Crevillent amb el 9,97%. 
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En el municipi d’Elx es concentra el 79,2% del total 
de la població de la comarca, mentre que Santa 
Pola registra el 10,8% i Crevillent el 10% restant. 
La dinàmica poblacional és coincident amb la 
qual es registra en la CV des de 1998 fins a 2017, 
observant-se una dinàmica més favorable des de 
l’any 2013 respecte a la Comunitat Valenciana. En 
relació a l’evolució recent de població, la comar-
ca va experimentar un important creixement que 
s’inverteix l’any 2013, moment a partir del qual 
s’inicia un procés de pèrdua d’efectius a causa 
de les emigracions, motivades per qüestions la-
borals, cap a altres territoris amb majors oportu-
nitats. La tendència demogràfica per als pròxims 
anys és la de mantindre’s i fins i tot descendir, a 
causa de la disminució de la immigració. En el cas 
d’Elx la tendència que s’apunta és més positiva.

ESTRUCTURA MERCAT DE TREBALL

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a data 
de 30 de juny de 2017 ascendeix a 91.215 per-
sones, la qual cosa suposa el 14% de la provín-
cia d’Alacant. L’evolució d’aquesta, mostra una 
tendència positiva des de l’any 2012, que s’in-
crementa de forma considerable fins a l’actua-
litat en un 19%. Aquest creixement és fruit de la 
recuperació econòmica dels sectors productius, 
especialment del sector serveis de les tres po-
blacions que componen aquesta subàrea, amb 
un repunt també en el sector industrial. Aques-
tes dades suposen el 8,6% de la Comunitat Va-
lenciana i el 26% de la província d’Alacant. 

En funció dels sectors econòmics, el sector 
serveis abasta el 71% dels afiliats de la segu-
retat social fruit de la terciarització econòmica 
a nivell nacional, destacant Santa Pola. El se-
gon lloc l’ocupa la indústria amb un 20% re-
presentada pel calçat i la indústria de la catifa 
de Crevillent.  Reprenent la problemàtica de la 
temporalitat laboral, afegirem que en la zona 
de L’Alacantí s’està consolidant un model de 
contractació laboral preferentment de caràcter 
temporal. Aquesta situació, segons hem pogut 
corroborar, afecta especialment al col·lectiu de 
joves i de dones majors de 45 anys. 

Quant a les xifres d’atur cal assenyalar l’aug-
ment que s’ha produït en els últims deu anys 
degut a l’efecte de la crisi econòmica, que mal-
grat considerar-se finalitzada en 2013 els efec-
tes d’aquesta encara perduren. De manera que 
en el conjunt comarcal la taxa d’atur s’ha incre-
mentat en 11,7 punts, situant-se en 2017 en un 
26,9%. En aquest sentit cal assenyalar la clara 
preponderància de les dones en relació a les 
demandants d’ocupació. Així en 2017, els per-
centatges són superiors a la dels homes en els 
tres municipis del subàrea funcional, resultant 
per a Crevillent el 59’6%, Santa Pola el 58’6% i 
per a Elx el 61%. 

A nivell municipal la població de Crevillent és la 
que presenta un major índex d’atur aconseguint 
el 31,14%, seguit d’Elx amb un 27,20% com a 
conseqüència de la recessió del sector de la 
indústria i la construcció, i en últim lloc, San-
ta Pola amb una taxa de 21,73% per davall de 
la mitjana comarcal, ja que la seua economia 
se sustenta bàsicament en el sector turisme i 
serveis que depenen en la seua major part de 
turistes nacionals i estrangers, amb un alt grau 
de fidelització.

CARACTERITZACIÓ MODEL PRODUCTIU

En la subàrea funcional d’Elx, els treballadors 
afiliats a la Seguretat Social en el segon trimes-
tre de 2018 ascendeixen a 99.938 persones, 
la qual cosa suposa el 15,3% de la província 
d’Alacant i el 5,4% de la Comunitat Valenciana. 
El sector serveis es constitueix com un dels 
motors econòmics per excel·lència del territori 
analitzat. Es tracta del sector que major per-
centatge d’afiliats a la seguretat social agluti-
na. Els treballadors del sector serveis suposen 
el 70,2% de la comarca, la qual cosa mostra 
l’elevat grau de terciarització de l’economia. No 
obstant això, cal assenyalar que el pes d’aquest 
sector és inferior al que es registra de mitjana a 
la província d’Alacant (75,6%). Cal destacar com 
el sector serveis té un major pes a Santa Pola, 
amb gran rellevància del sector turístic recol-
zat en un model residencialista basat en el sol i 

la platja. L’agricultura i la construcció tenen un 
pes inferior en l’economia d’aquesta comarca si 
es compara amb la província d’Alacant. 

Per tant, l’economia de la comarca es fonamen-
ta en el sector serveis que suposa el 77% de les 
empreses segons sector, seguit de la indústria 
(12%) i la construcció (11%). D’aquesta forma el 
desenvolupament dels municipis del subàrea 
funcional d’Elx, basen el seu desenvolupament 
particularment en comerç, transport i hosta-
leria, que suposa el 54,73%, seguit des de lluny 
per les activitats professionals amb un 18,01% 
(empreses de serveis segons activitat principal). 
És el principal centre industrial de la província, 
predominant el sector del calçat (a Elx, sobre-
tot) i exercint influència sobre l’activitat dels 
municipis de la Vall del Vinalopó més pròxims 
(Crevillent, Asp, Monforte, Elda, Petrer, Saix i 
Villena). La indústria presenta un major pes a 
Crevillent, enfront de Santa Pola, el pes econò-
mic del qual li ho porta el sector serveis. Aques-
ta és molt representativa també en la resta de 
municipis comarcals. En general, i en relació 
al pes específic d’afiliats segons la Seguretat 
Social de l’any 2016, a Crevillent destaquen la 
indústria del cuir i calçat amb 12,79% del total, 
i la del tèxtil amb un 7,16%. A Elx la indústria 
del cuir i calçat suposaria el 11,4%, els serveis 
a edificis i activitats seria del 5,25% i l’educa-
ció 4,74%. A Santa Pola, la pesca i l’aqüicultura 
suposarien el 4,1%, la construcció el 3,96%, el 
comerç a l’engròs el 6,1% i, sobretot, el comerç 
al detall, que representa el 15,4% dels afiliats a 
la Seguretat Social. També és important el pes 
de l’administració pública (7,4%). 

Les ocupacions que abunden més en les ac-
tivitats productives són els d’hostaleria i ser-
veis, que generen ús de baixa qualificació, de 
caràcter estacional i no ben remunerat. A això 
cal afegir-li la importància del residencialisme 
en el municipi de Santa Pola, que està experi-
mentant un increment progressiu de l’envelli-
ment de la població que va acompanyat amb la 
marxa dels joves a la recerca de noves i més 
qualificades oportunitats laborals. Per la seua 

part la indústria, també genera ocupacions de 
baixa qualificació. Especialment el sector cal-
çat assumeix importants índexs de precarietat 
laboral vinculada a l’economia submergida que 
caracteritza al sector. 

Finalment, el sector pesquer demanda mà d’obra, 
ja que la que hi ha, principalment està compos-
ta per població senegalesa. A més, s’ha destacat 
la precarització de la vida del treballador-ma-
riner a causa de les baixes i irregulars guany, la 
qual cosa provoca que la gent jove s’allunye del 
mar. Els grups de major dificultat per a accedir 
al mercat laboral són els joves que busquen la 
seua primera ocupació, persones no qualificades 
i majors de 50 anys que han quedat en desocu-
pació, sent d’aquest segment, les dones, les que 
tenen molta més dificultat. És palpable el proble-
ma de la conciliació familiar. També s’ha asse-
nyalat la tendència a la cerca de la inserció en els 
cossos funcionarials públics enfront de l’empre-
nedoria i l’oferta d’ocupació, sent aquesta última, 
poc diversificada i qualificada.

Analitzant l’especialització sectorial dels mu-
nicipis del SAF d’Elx, es mostren els següents 
resultats:

• El sector agrícola, mostra un predomini com a 
nombre d’empreses a Elx i Santa Pola.

• El sector industrial està més representat a 
Crevillent i Elx.

• Quant al sector serveis no s’observen diferèn-
cies significatives en l’especialització relativa a 
nivell municipal, en tots els municipis. 

Quant a la grandària empresarial, s’observa un 
predomini absolut de microempreses. Les mi-
croempreses (d’1 a 9 treballadors) suposen el 
84,6% del total d’empreses del AF en 2018; no 
obstant això, s’observa un predomini relatiu de 
les altres grandàries empresarials. Per exem-
ple, existeixen 50 empreses en el AF amb una 
grandària superior a 250 treballadors (0,4% del 
total d’empreses de l’àrea). 
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El model productiu ens mostra un predomini 
del sector serveis (80,3% del total d’empreses 
del SAF), de la indústria (9,3%) i de la construc-
ció (8,7%).  Destaca en els afiliats de la segu-
retat social la pèrdua d’actius en l’agricultura 
entre 2012 a 2016. Així a Crevillent han passat 
d’un 4,66% a un 3,09%, a Elx d’un 3,12% a un 
2,62% i a Santa Pola d’un 5,87% a un 4,4%. En 
el sector industrial, tenim un lleu descens per 
al mateix període (2012- 2016), a Crevillent 
(38,1% a 37,9%) i a Santa Pola (9,2% a 8,5%), i 
un repunt a Elx (17,7% a 18,8%). També la cons-
trucció ha experimentat un repunt interessant, 
que no arriba en els tres municipis del Subà-
rea Funcional a 1%. El que sí que és evident és 
el pes específic del sector serveis en cadascun 
dels tres municipis  (per damunt del 70% d’afi-
liats en els municipis d’Elx 75%  i Santa Pola 
79,6%).  En el municipi de Crevillent destaca el 
sector industrial amb un 37,96% d’afiliats a la 
Seguretat Social, enfront del 50% registrats en 
el sector serveis.  

Els municipis del AF amb major nombre de tre-
balladors en 2018 són (per ordre d’importàn-
cia): Elx, Crevillent i Santa Pola. Aquests munici-
pis (amb almenys 5.000 treballadors cadascun) 
concentren 313.902 treballadors. Crevillent, 
Elx i Santa Pola, són municipis amb una dinà-
mica positiva en termes absoluts (increments 
superiors a 1.000 treballadors), acumulant un 
increment entre 2014 i 2018 de treballadors en 
aquesta àrea funcional. 

A Santa Pola destaca l’activitat turística, vin-
culada a un model de residencialisme que ha 
condicionat el seu model de desenvolupament 
urbanístic (model en “taca d’oli”). A més, po-
dem destacar, en menor mesura, la indústria 
salinera, l’activitat pesquera i l’aqüicultura. El 
teixit empresarial, tant turístic com del mar, es 
caracteritzen per ser petites empreses famili-
ars expenses als condicionants de la conjuntu-
ra econòmica global, i del sector productiu, en 
particular. En definitiva, el motor econòmic de 
Santa Pola, és el sector serveis que suposa el 
84,80% de les empreses que es localitzen en 

el municipi, concretament, comerç, transport 
i hostaleria que suposa el 53,66% d’aquest. 
Aquest comerç es caracteritza per ser xicotet, 
de caràcter familiar i de proximitat. No obstant 
això s’ha detectat la qüestió de la proximitat a 
dues capçaleres comarcals com són Elx i Ala-
cant, que suposen pols d’atracció que no bene-
ficien a l’economia local de Santa Pola (sobretot 
al comerç i a la indústria). Seguit d’aquest, i a 
gran distància, es troba el sector de la cons-
trucció, que durant anys es va veure beneficiat 
pel desenvolupament del residencialisme, però 
que amb la crisi econòmica ha suposat la seua 
reducció, unit també a la major protecció del 
medi ambient. 

XARXES TERRITORIALS I INNOVACIÓ

Escassa transversalitat i relació-col·laboració 
entre els sectors productius del Territori. Tam-
bé en relació amb l’ajuntament. Per aquest 
motiu es reclama una necessitat de majors 
quotes de coordinació i relació entre adminis-
tració local i ciutadania en general. Això porta-
ria aparellat un augment de canals de comu-
nicació i participació per a revertir processos 
negatius de rebuig derivats de la planificació 
i la promoció d’ocupació i dinamització socio-
econòmica. A més, la connectivitat dels muni-
cipis de Crevillent i de Santa Pola, no és la més 
propícia per a generar fluxos de comunicació 
i interacció territorial. En el seu moment, sí 
que els polígons industrials de Crevillent van 
acollir algunes empreses d’Elx, però no hi ha 
hagut una relació, més enllà de la utilitarista, 
entre les poblacions del Baix Vinalopó. Aques-
ta realitat es manifesta de forma clara a tra-
vés de les àrees de cohesió per PTL (Llocs de 
treball Localitzats) entre Elx i Crevillent. En el 
primer cas, l’expansió industrial sense planifi-
car, destaca que el municipi d’Elx integre al de 
Crevillent per cohesió de PTL. És un exemple 
paradigmàtic d’expansió industrial espontània, 
a partir de l’eix de comunicació de la Nacional 
340, sobre la qual es va donar suport a l’eixida 
de fàbriques de la ciutat, a la recerca de mi-
llors opcions de sòl, tant en superfície com en 

preu. La “fugida” d’empreses d’Elx a Crevillent, 
sobretot de fàbriques de calçat i components 
auxiliars, va arrossegar la mà d’obra il·licitana, 
que conservant la seua residència a la ciutat 
de les palmeres, es va veure obligada a treba-
llar en el terme municipal de Crevillent. Així, el 
municipi de Crevillent queda vinculat a Elx, ja 
que és la inèrcia empresarial d’aquesta última 
ciutat la que explica els moviments de treba-
lladors 

En el cas de Crevillent i de Santa Pola, existei-
xen poques empreses innovadores. En aquesta 
última població, solament podem destacar Dras-
sanes Astondoa, que treballa sobre les singula-
ritats relacionat amb iots i vaixells. També en el 
municipi de Santa Pola, i en el sector pesquer,  
sí que existeixen innovacions, amb la Confraria i 
les seues marques pròpies “Peix de Santa Pola” 
i “Caldo de Calder”. Unes altres destaques són la 
iniciativa de l’aprofitament de biomassa, la inici-
ativa particular cultiu ecològic de la magrana i 
del cultiu d’aliments biofuncionals en el context 
d’investigacions vinculades a la magrana. 

S’haurien d’articular col·laboracions amb les 
dues Universitats (UMH i UA) en matèria d’inno-
vació fluida, també per a reforçar la capacitat per 
a retindre talent. Caldria establir noves oportu-
nitats,  ja identificades a partir de les activitats 
relacionades amb el sector digital (noves tecno-
logies), i que donaren suport als sectors produc-
tius madurs. Sens dubte, uns altres dels aspec-
tes a reforçar, seria la continuïtat en les accions i 
estratègies de les polítiques territorials. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA SUB-ÀREA 
FUNCIONAL ELX

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

Aquest primer objectiu respon a la necessitat 
de generació d’ocupació, amb la consecució 
d’un mercat inclusiu i amb oportunitats equita-
tives a tots els col·lectius.

Línies estratègiques:

- Programes dirigits a la inserció de perso-
nes desocupades 

Implementar actuacions programades que 
vagen dirigides específicament a les per-
sones desocupades a fi d’afavorir la seua 
inserció soci-laboral.

Propostes:

- Creació d’una llei de serveis públics per 
a l’ocupació.

- Major flexibilitat en la intervenció pública 
en el mercat laboral.

- Pla de Subvencions a les empreses que 
amplien els períodes de contractació fora 
de les temporades estivals.

- Reorientar la formació per a empleats 
en actiu amb caràcter obligatori, al mateix 
temps que penalitzar el rebuig continu a 
la formació i a l’ocupació per part d’atu-
rats de mitjana i llarga duració.

- Foment de la cultura emprenedora, desen-
volupament d’iniciatives emprenedores.

Incorporar l’impuls a l’emprenedoria o autoocu-
pació com a opció real a la cerca activa d’ocu-
pació, convertint-se com una o via de fuita a la 
desocupació, obtenint un lloc de treball estable.

Propostes:

- Pla per a formar, guiar i tutelar de for-
ma personalitzada als emprenedors per a 
consolidar el seu negoci durant els primer 
anys de vida.

- Millorar estructures i polítiques d’ajudes 
per a fomentar les iniciatives emprenedo-
res, però també per al seguiment dels pro-
cessos d’emprenedoria una vegada iniciat i 
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fins i tot consolidat. Tot això pensant princi-
palment en el xicotet empresari o autònom.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i enri-
quiment de la negociació col·lectiva. 

Línies estratègiques:

- Mesures contra la sobrequalifiació, infra-
qualificació i precarietat laboral

Garantir l’ús eficient del recurs humà en el sis-
tema productiu local perquè existisca un ajust 
adequat entre la formació amb la qual comp-
ta el treballador i el lloc de treball que aquest 
exerceix.

Propostes:

- Millorar la comunicació entre empreses 
i administració quant a la transmissió de 
necessitats reals de les empreses, sobre-
tot de les xicotetes.

- Crear programes i convenis amb les em-
preses del territori que permeten conéixer 
de primera mà les necessitats que tenen 
de contractació (demanda del perfil de tre-
ballador).

- Accions que permeten el reforç de les 
campanyes d’inspecció destinades a la 
lluita contra el frau laboral.

- Incorporació de mesures per a combatre i 
reduir pràctiques de l’economia submergida

Impulsar mesures específiques que desincen-
tiven les pràctiques normalitzades d’economia 
submergida en l’àmbit laboral i afavorisquen 

un ecosistema soci-laboral concorde al marc 
legislatiu.

Propostes:

- Major control de l’economia submergida 
mitjançant mesures efectives.

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

Promoure actuacions que afavorisquen una 
major estabilitat en l’ocupació, alhora que acon-
seguisquen disminuir progressivament la tem-
poralitat i estacionalitat del mercat laboral.

Propostes:

- Tindre en compte la visió local, els plans 
pluriennals i la flexibilitat laboral.

- Major agilitat en la intermediació laboral 
(major flexibilitat i menys intervencionis-
me) i una reducció de les tipologies con-
tractuals (tipus de contractes existents).

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les 
persones, inclusió social de col·lectius 
desfavorits.

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 
per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies estratègiques:

- Incentius a la inserció de col·lectius des-
favorits (joves, majors de 45 anys, aturats 
de llarga duració, persones amb diversitat 
funcional)

Elaborar i implementar mesures específiques 
que vagen dirigides a aquells col·lectius que 
presenten majors graus de vulnerabilitat social 

i laboral en relació a la inserció en el mercat 
de treball. Aquests grups serien, preferentment, 
la joventut, les persones majors de 45 anys, els 
aturats de llarga duració, i les persones amb di-
versitat funcional.

Propostes:

- Elaborar un Pla d’ocupació jove i de ma-
jors de 45-50 anys. 

- Formació i ajuda concreta a les persones 
majors de 45 anys desocupades que pot 
anar de la mà d’ajuda als empresaris que 
contracten a aquest tipus de treballadors.

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 ter-
ritori han d’informar les accions de formació 
dissenyades.

Línies estratègiques:

- Foment de la formació professional, i im-
puls de la formació dual

Accions que fomenten la Formació Professional 
com a eina formativa aplicada a les necessitats 
del mercat laboral. Connectar formació i ocupa-
ció remunerada a través de pràctiques com la 
Formació Dual.

Propostes:

- Pla per a l’augment la formació dual que 
combine formació i experiència en les titu-
lacions que s’ajusten  a la indústria.

- Realització d’un programa de seguiment 
de la inserció laboral dels alumnes i alum-
nes formats en el model dual.

- Formació segons noves necessitats en 
un horitzó de mig-llarg termini

Programa per a la formació que plantege 
acostament entre la ciutadania i la realitat 
empresarial i territorial per a cobrir les ne-
cessitats formatives a mitjà i llarg termini  de 
les empreses i del territori tenint en compte 
el factor de formació en emprenedoria i auto-
ocupació.

Propostes:

- Prospecció dels principals agents impli-
cats en l’economia i l’ocupació a la Comu-
nitat Valenciana per a “visionar”  en una 
taula de treball el futur econòmic i les no-
ves perspectives.

- Formació estesa, reglada i consolidada 
en tots els estaments educatius per a for-
mar sobre nocions bàsiques d’economia i 
de com funciona una empresa.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 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.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocu-
pació, l’enfortiment de la competitivitat es 
converteix en objectiu clau, per la qual cosa 
el desenvolupament de les activitats produc-
tives, especialment les de major valor afegit, 
és essencial. L’aprofitament de la capacitat de 
creació de llocs de treball en els diferents sec-
tors del territori han de ser focus d’atenció de 
l’estratègia.
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Línies estratègiques:

- Identificació i suport a sectors econòmics 
amb alta generació d’ocupació

Donar suport als sectors econòmics amb ma-
jor incidència econòmica com el sector ser-
veis, l’industrial, la construcció i l’agricultura, 
que concentren el major nombre de llocs de 
treball.

Propostes:

- Ajudes destinades a la realització de plans per 
a la cooperació empresarial i participació agru-
pada que millore la visibilitat del clúster de la 
indústria del calçat i de la catifa i d’aquelles que 
genere quantitat suficient d’ocupació.

- Realització de programes de subvencions pú-
bliques orientades a les empreses per a acon-
seguir una millor posició en el mercat global.

- Necessitat de l’impuls de la Generalitat 
Valenciana en matèria de polítiques efi-
caces per al desenvolupament del model 
productiu sense oblidar-se dels sectors 
productius tradicionals.

- Plans per a la incorporació de les noves 
tecnologies, i el procés de digitalització i 
robotització, al sistema productiu.

- Aprofitament del potencial endogen d’ocu-
pació en el comerç local i de proximitat.

Mesures que posen en valor el potencial d’ús 
del comerç local i de proximitat, així com recu-
perar la seua capacitat competitiva enfront de 
les grans superfícies comercials.

Propostes:

- Programes de formació i iniciatives per 
a millorar la professionalització del sec-
tor comercial

- Aprofitament del potencial endogen de 
Santa Pola vinculat al mar per a dinamit-
zar l’economia.

Accions que posen en valor el potencial 
del mar per a fomentar productes que se 
servisquen d’aquest recurs com els propis 
d’un una indústria associada a la pesca,  
un turisme de qualitat  i un producte gas-
tronòmic lligat a l’hostaleria i el turisme. 

Propostes:

- Generació de productes turístics i indus-
trials estratègics lligats al mar.

- Estructura empresarial sòlida i competi-
tiva, vinculada al territori i la seua verte-
bració: referència als clústers econòmics 

Articular una estructura empresarial de tots els 
sectors productius amb especialització produc-
tiva (calçat, catifa, tèxtil, auxiliar, materials, etc.) 
vinculats al territori per a generar valor afegit i 
capacitat competitiva. També promoure iniciati-
ves que vertebren l’estructura empresarial del 
conjunt del territori a partir d’aquests clústers 
econòmics.

Propostes:

- Generació de xarxes entre empreses de 
característiques similars dins de la matei-
xa activitat econòmica, per a afavorir l’in-
tercanvi d’experiències,  millora de la qua-
litat del producte i detecció de noves idees 
de negoci i nínxols de mercat.

- Fomentar la diversificació econòmica, 
aprofitant potencialitats del territori com 
l’economia blava, turisme, agricultura, etc.

- Col·laboració en xarxa i proposta de va-
lorització de tots els elements indispensa-
bles per a l’economia local i regional per 
part dels principals sectors productius del 
territori.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals.

Línies estratègiques:

- Fomentar igualtat entre homes i dones.

Actuacions unidireccionals que vagen a favor 
de reduir l’àmplia desigualtat existent entre ho-
mes i dones, tant en el sector laboral com en 
l’àmbit privat i formatiu.

Propostes:

- Actualització de les subvencions a la con-
tractació indefinida de treballadors i treba-
lladores, i la transformació de contractes 
temporals en indefinits, revisant les condici-
ons d’aquestes, principalment en les dones.

- Mesures de conciliació familiar

Mesures que afavorisquen la conciliació perso-
nal, familiar i laboral dels treballadors i treba-
lladores, de tal forma que l’activitat laboral no 
supose un obstacle en el desenvolupament equi-
tatiu d’homes i dones en el mercat de treball.

Propostes:

- Plans per a fomentar la bona entesa 
entre empresari i treballador a través 
d’acords en contra de la precarització la-
boral i la conciliació.

- Sensibilització i difusió de les potencia-
litats 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.

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

Fomentar i afavorir les condicions d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones amb la fina-
litat d’eliminar patrons de comportament discri-
minatori en l’accés al mercat laboral o en l’acom-
pliment de les seues activitats professionals.

Propostes:

- Implementar mesures específiques que 
afavorisquen la contractació de dones i el 
seu manteniment en l’ocupació.

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

La millora d’aquests factors incideix en la 
competitivitat dels territoris, en la qualitat 
de vida de les persones, en l’atractiu terri-
torial (per a persones i empreses) i en l’ar-
ticulació dels territoris, tant la interna com 
la connectivitat externa.

Línies estratègiques:

- Millora de la Infraestructura Industrial i 
Corredor Mediterrani.

Establir les inversions en infraestructures, sòl 
industrial i sòl logístic dins de les polítiques 
d’acció del Corredor Mediterrani com a factor 
decisiu per al major desenvolupament em-
presarial, la innovació socioeconòmica i el fo-
ment de l’ocupació. 

Propostes:

- Foment de les infraestructures del Corre-
dor Mediterrani
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OBJECTIU 8. Estructura territorial i xarxes 
internes.

L’existència de xarxes en un territori el conver-
teix en innovador, alhora que genera compene-
tració entre el teixit empresarial i la vida social. 
S’han de generar acords entre els agents soci-
oeconòmics del territori, públics o privats, amb 
finalitats que responen a interessos comuns.

Línies estratègiques:

- Promoció,  desenvolupament i activitat eco-
nòmica (diversificació,  visió innovadora).

Promoure i desenvolupar accions per a la di-
versificació i innovació en l’economia a partir 
de la posada en comú del teixit associatiu de 
l’àrea funcional.

Propostes:

- Promoure espais comuns de trobada del 
teixit associatiu de la comarca i dissenyar 
estratègies conjuntes de difusió i promoció 
de les activitats.

- Creació d’una xarxa de producció i inno-
vació en matèria agroalimentària, amb de-
nominació d’origen.

- Afavorir l’associacionisme a escala terri-
torial dels diferents actors.

Fomentar la cohesió dels actors socials i econò-
mics en matèria d’economia i ocupació a través 
de l’associacionisme per a la seua participació 
activa dels acords territorials.

Propostes:

- Creació d’una xarxa de foment de l’as-
sociacionisme o de creació de punts de 
trobada entre el sector empresarial, de 
caràcter transversal i més enllà fins i tot 
del tipus d’empresa, i el sector productiu 
al qual pertany.

- Creació de xarxes territorials per a la cre-
ació de plans d’ocupació.

Crear i assentar xarxes de col·laboració tècnica 
entre els diferents agents econòmics i socials 
(públics i privats) per a la definició d’un full de 
ruta comú en matèria d’ocupació.

Propostes:

- Establir formació per a Personal Tècnic 
d’administració i empreses per al disseny 
de plans integrals d’ús de forma territorial.

OBJECTIU 9. Xarxes territorials externes, 
col·laboracions.

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit 
internacional, totes vinculades a l’ocupació.

Línies Estratègiques:

- Conjunt integrat d’iniciatives de col·labo-
ració, comunicació i cooperació

Establir mesures que incentiven i afavorisquen 
els processos col·laboratius, de comunicació i 
cooperació entre els diferents agents socioeco-
nòmics que tenen la seua activitat en l’àmbit 
local, supralocal i estatal.

Propostes:

- Generació de xarxes entre entitats, i fins i tot 
entre municipis, o xarxa supramunicipal de 
caràcter permanent pot fomentar el desenvo-
lupament local i sostenible a partir de la crea-
ció de Consells Econòmics Territorials.

- Diagnosticar i desenvolupar accions que 
promocionen les xarxes de cooperació pú-
blic-privada entre diferents municipis de 
l’àrea funcional.

- Implantar consells de participació i crear 
una taula de coordinació i gestió de pro-
postes dels ciutadans.

- Creació d’un òrgan de coordinació pú-
blic-privat d’escala supramunicipal que vetle 
pel compliment de les propostes de xarxes 
anteriors, a més del foment d’altres pròpies.

OBJECTIU 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extraeconòmics.

Línies Estratègiques:

- Millora de la transferència de coneixe-
ment, entre els centres d’investigació i uni-
versitats, i les empreses

Fomentar la transferència de resultats d’I+-
D+i des de les universitats i centres d’inves-
tigació a les empreses i a la societat.

Propostes:

- Generar millors canals de transferència 
de la innovació entre entitats I+D i univer-
sitats i les empreses.

- Creació d’un Sistema Regional d’innova-
ció que finança a les universitats per a ge-
nerar xarxes territorials d’innovació. 

- Finançament a les universitats en matè-
ria d’I+D+i per a fomentar la transmissió 
efectiva de coneixement a les empreses.

- Desenvolupar cursos de formació contí-
nua als empresaris orientats a fomentar 
els processos d’innovació.

- Aprofundiment en la política de difusió 
social de la ciència i tecnologia.

- Programa per a acostar empreses i uni-
versitats per a generar fluida informació 
sobre les manques existents en innovació.
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RESUM DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA FUNCIONAL SUB-ÀREA FUNCIONAL ELX

Objectiu Estratègic Línia Estratègica Propostes

OE1.Ocupabilitat, 
igualtat 
d’oportunitats i 
inserció laboral

Programes dirigits 
a la inserció 
de persones 
desocupades

Creació d’una llei de serveis públics per a l’ocupació

Major flexibilitat en la intervenció pública en el mercat laboral.

Pla de Subvencions a les empreses que amplien els períodes de con-
tractació fora de les temporades estivals.

Reorientar la formació per a empleats en actiu amb caràcter obliga-
tori, al mateix temps que penalitzar el rebuig continu a la formació i a 
l’ocupació per part d’aturats de mitjana i llarga duració.

Foment de la cultura 
emprenedora, 
desenvolupament 
d’iniciatives 
emprenedores

Pla per a formar, guiar i tutelar de forma personalitzada als emprene-
dors per a consolidar el seu negoci durant els primer anys de vida.

Millorar estructures i polítiques d’ajudes per a fomentar les iniciatives 
emprenedores, però també per al seguiment dels processos d’empre-
nedoria una vegada iniciat i fins i tot consolidat. Tot això pensant prin-
cipalment en el xicotet empresari o autònom.

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

Mesures contra la 
sobrequalifiació, 
infraqualificació i 
precarietat laboral

Millorar la comunicació entre empreses i administració quant a la 
transmissió de necessitats reals de les empreses, sobretot de les xico-
tetes.

Crear programes i convenis amb les empreses del territori que perme-
ten conéixer de primera mà les necessitats que tenen de contractació 
(demanda del perfil de treballador).

Accions que permeten el reforç de les campanyes d’inspecció destina-
des a la lluita contra el frau laboral.

Incorporació de 
mesures per 
a combatre i 
reduir pràctiques 
de l’economia 
submergida

Major control de l’economia submergida mitjançant mesures efectives

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

Tindre en compte la visió local, els plans pluriennals i la flexibilitat 
laboral.

Major agilitat en la intermediació laboral (major flexibilitat i menys 
intervencionisme) i una reducció de les tipologies contractuals (tipus 
de contractes existents).

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

Incentius a la 
inserció de 
col•lectius 
desfavorits (joves, 
majors de 45 anys, 
aturats de llarga 
duració, persones 
amb diversitat 
funcional)

Elaborar un Pla d’ocupació jove i de majors de 45-50 anys

Formació i ajuda concreta a les persones majors de 45 anys desocu-
pades que pot anar de la mà d’ajuda als empresaris que contracten a 
aquest tipus de treballadors.

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

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

Pla per a l’augment la formació dual que combine formació i experièn-
cia en les titulacions que s’ajusten  a la indústria.

Realització d’un programa de seguiment de la inserció laboral dels 
alumnes i alumnes formats en el model dual.

Formació segons 
noves necessitats en 
un horitzó de mig-
llarg termini

Prospecció dels principals agents implicats en l’economia i l’ocupació 
a la Comunitat Valenciana per a visionar en una taula de treball el 
futur econòmic i les noves perspectives.

Formació estesa, reglada i consolidada en tots els estaments educa-
tius per a formar sobre nocions bàsiques d’economia i de com funcio-
na una empresa.

OE5. 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.

Identificació i suport 
a sectors econòmics 
amb alta generació 
d’ocupació

Ajudes destinades a la realització de plans per a la cooperació em-
presarial i participació agrupada que millore la visibilitat del clúster 
de la indústria del calçat i de la catifa i d’aquelles que genere quantitat 
suficient d’ocupació.

Realització de programes de subvencions públiques orientades a les 
empreses per a aconseguir una millor posició en el mercat global.

Necessitat de l’impuls de la Generalitat Valenciana en matèria de po-
lítiques eficaces per al desenvolupament del model productiu sense 
oblidar-se dels sectors productius tradicionals.

Plans per a la incorporació de les noves tecnologies, i el procés de 
digitalització i robotització, al sistema productiu.

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

Programes de formació i iniciatives per a millorar la professionalitza-
ció del sector comercial

Aprofitament del 
potencial endogen 
de Santa Pola 
vinculat al mar 
per a dinamitzar 
l’economia

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

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

Generació de xarxes entre empreses de característiques similars dins 
de la mateixa activitat econòmica, per a afavorir l’intercanvi d’experi-
ències,  millora de la qualitat del producte i detecció de noves idees de 
negoci i nínxols de mercat.

Fomentar la diversificació econòmica, aprofitant potencialitats del 
territori com l’economia blava, turisme, agricultura, etc.

Col·laboració en xarxa i proposta de valorització de tots els elements 
indispensables per a l’economia local i regional per part dels princi-
pals sectors productius del territori.

E6. Principi de 
transversalitat de 
gènere, igualtat de 
condicions entre 
homes i dones.

Fomentar igualtat 
entre homes i dones

Actualització de les subvencions a la contractació indefinida de tre-
balladors i treballadores, i la transformació de contractes temporals 
en indefinits, revisant les condicions d’aquestes, principalment en les 
dones

Mesures de 
conciliació familiar

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.

Millora de l’ocupació, 
i de l’accés al mateix 
de les dones

Implementar mesures específiques que afavorisquen la contractació 
de dones i el seu manteniment en l’ocupació.

OE7. Millora de les 
infraestructures, 
equipaments i 
serveis públics. 
 

Millora de la 
infraestructura 
industrial i Corredor 
Mediterrani

Foment de les infraestructures del Corredor Mediterrani
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OE8. Estructura 
territorial i xarxes 
internes. 

Promoció,  
desenvolupament i 
activitat econòmica 
(diversificació,  visió 
innovadora)

Promoure espais comuns de trobada del teixit associatiu de la co-
marca i dissenyar estratègies conjuntes de difusió i promoció de les 
activitats.

Creació d’una xarxa de producció i innovació en matèria agroalimentà-
ria, amb denominació d’origen.

Afavorir 
l’associacionisme 
a escala territorial 
dels diferents actors

Creació d’una xarxa de foment de l’associacionisme o de creació de 
punts de trobada entre el sector empresarial, de caràcter transversal 
i més enllà fins i tot del tipus d’empresa, i el sector productiu al qual 
pertany.

Creació de xarxes 
territorials per a 
la creació de plans 
d’ocupació

Establir formació per a Personal Tècnic d’administració i empreses per 
al disseny de plans integrals d’ús de forma territorial.

OE9. Xarxes 
territorials externes, 
col•laboracions. 

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

Generació de xarxes entre entitats, i fins i tot entre municipis, o xarxa 
supramunicipal de caràcter permanent pot fomentar el desenvolupa-
ment local i sostenible a partir de la creació de Consells Econòmics 
Territorials.

Diagnosticar i desenvolupar accions que promocionen les xarxes de 
cooperació públic-privada entre diferents municipis de l’àrea funcional.

Implantar consells de participació i crear una taula de coordinació i 
gestió de propostes dels ciutadans.

Creació d’un òrgan de coordinació públic-privat d’escala supramunici-
pal que vetlle pel compliment de les propostes de xarxes anteriors, a 
més del foment d’altres pròpies.

OE10. 
Transversalitat de 
la innovació. 

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

Generar millors canals de transferència de la innovació entre entitats 
I+D i universitats i les empreses.

Creació d’un Sistema Regional d’innovació que finança a les universi-
tats per a generar xarxes territorials d’innovació.

Finançament a les universitats en matèria d’I+D+i per a fomentar la 
transmissió efectiva de coneixement a les empreses.

Desenvolupar cursos de formació contínua als empresaris orientats a 
fomentar els processos d’innovació.

Aprofundiment en la política de difusió social de la ciència i tecnologia.

Programa per a acostar empreses i universitats per a generar fluida 
informació sobre les manques existents en innovació.

CONTEXT TERRITORIAL

L’Àrea Funcional de la Vega Baixa està delimi-
tada al nord amb el Mitjà i Baix Vinalopó, a l’est 
amb el Mar Mediterrani i a l’oest i al sud amb la 
Regió de Múrcia, concretament amb les comar-
ques del Mar Menor i de l’Horta de Múrcia. En 
aquest àmbit geogràfic destaquen el riu Segura 
i l’Horta de la Vega Baixa, que es configuren com 
a eixos vertebradors del territori, conferint-li 
homogeneïtat en els principals trets d’identitat, 
història, economia, costums, paisatges i paisa-
natges. El sistema de ciutats del AF de la Vega 
Baixa s’estructura entorn d’Oriola com a capital 
comarcal i ciutat central, així com la conurba-
ció formada entre Guardamar del Segura, Tor-
revella i el Pilar de la Foradada, com a ciutats 
de major dinamisme. A més compta amb una 
localització estratègica entorn de les AF d’Ala-
cant-Elx i Múrcia-Cartagena. En efecte aquesta 
àrea funcional (AF) es localitza al sud de la Co-
munitat València i comprén 27 municipis coin-
cidint amb la demarcació comarcal del mateix 
nom. Té una població total de 355.924 habitants 
(7,18% regional), i una superfície de 957,23 km2 

(4,12% regional), llançant una densitat de pobla-
ció de 371,83 hab./km2, molt superior a la mit-
jana de la Comunitat Valenciana (213,29 hab./
km2). La Vega Baixa presenta un relleu format 
pel pla d’origen al·luvial excavat pel riu Segura, 
amb sòls fèrtils rics en arenisca i llims que al 
costat de la bonança climàtica fan d’aquest ter-
ritori una zona de gran tradició agrícola vincu-
lada a cultius hortofructícoles. Aquests espais 
contrasten amb els sistemes muntanyencs que 
ho travessen i el litoral mediterrani que ha patit 
en els últims anys un important grau de artifici-
alització a causa del desenvolupament immobi-
liari vinculat a les urbanitzacions residencials. 

La població de la Vega Baixa va viure de l’agricul-
tura fins a l’arribada del turisme de masses en la 
dècada dels anys 60. És a partir d’aquest període 
quan gradualment comença un procés de diver-
sificació amb un creixent desenvolupament tu-
rístic en el litoral convertint a Torrevella i Oriola 
Costa en el referent del turisme residencial. El 
sector primari passa a un segon pla i la comarca 
comença a consolidar una base productiva molt 
més diversificada, en la qual la indústria i, sobre-
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tot, el sector serveis concretament en el turisme 
i la construcció que adquireixen un major prota-
gonisme. L’auge de la construcció va portar apa-
rellat l’increment d’aquest tipus de turisme, que 
ha canviat no solament el paisatge de la costa de 
la comarca, sinó també el de molts municipis de 
l’interior. Exemples d’aquesta situació són Rojals 
i Sant Fulgenci. 

Així, els creixements més destacats de població 
es van donar a la província d’Alacant durant els 
anys 2001 i 2012 on es troben tres dels quatre 
municipis que més han crescut a la Comunitat 
Valenciana, com són Alacant, Torrevella i Oriola. 
A més, us municipis d’interior pròxims a aques-
tes àrees urbanes han concentrat els majors 
ritmes de creixement, per l’extensió de les àre-
es residencials de segona línia de costa com és 
el cas de Sant Fulgenci, Benijòfar i Rojals. És 
per tot els exposat que un dels temes claus de 
la sostenibilitat del territori valencià és el futur 
de la seua franja intermèdia. Al marge de la 
seua important funció ambiental i paisatgística, 
aquest àmbit juga un paper fonamental en el 
manteniment de l’equilibri poblacional i de la 
cohesió territorial de la Comunitat Valenciana. 

En l’àrea funcional de la Vega Baixa, l’Estratè-
gia Territorial de la Comunitat Valenciana des-
taca com a ciutats més importants Oriola com 
a capital històrica i cultural del territori del Baix 
Segura i Torrevella com a centre turístic del li-
toral en la zona. Aquest compte amb dos Pactes 
Territorials per l’Ocupació. El primer d’ells està 
liderat pel Consorci per al Desenvolupament 
Econòmic de la Vega Baixa (CONVEGA) i dife-
rents organitzacions sindicals i empresarials, 
abastant a tots els municipis de la comarca a 
excepció de Guardamar del Segura, Torrevella i 
el Pilar de la Foradada, que han format un pacte 
propi entre els tres municipis. 

ESTRUCTURA DEL MERCAT DE TREBALL

El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 
Social en 2018 (2n quadrimestre) ascendeix a 

100.658, la qual cosa suposa un 5,4% respecte 
al total de la CV. En el període 2014-2018 s’ha 
registrat un increment de 17.721 amb una taxa 
de variació de 21,4% (superior al 18,5% de la 
Comunitat Valenciana). 

Els sectors d’activitat més rellevants quant al 
nombre de treballadors del AF en termes re-
latius són comerç (22,2%), hostaleria (14,5%), 
construcció (11,3%), indústria manufacturera 
(9,6%), i agricultura i ramaderia (7,4%). 

Municipis del AF amb major nombre de treba-
lladors en 2018 i repartits per sectors produc-
tius: agricultura (Albatera, Benferri, Rafal, el 
Pilar de la Foradada), indústria manufacturera 
(Bigastre, Catral, Dolores, la Granja de Rocamo-
ra, San Isidro), construcció (Bigastre, Xacarella, 
Rafal, Redovan), comerç (Albatera, Coix, Daia 
Nueva, Daia Vieja, la Granja de Rocamora). 

L’ocupació femenina segons l’afiliació a la Segu-
retat Social suposa el 42,3% del AF en 2018. Es 
reparteix, per sectors productius, de la següent 
forma: agricultura (31,7%), indústria (29,5%), 
construcció (11,8%) i serveis (49,3%). 

Els contractes registrats en el AF en 2017 as-
cendeixen a 119.760, un 5,87% del total de la 
Comunitat Valenciana. Els contractes registrats 
segons les seues principals característiques en 
2017 ens mostren els següents resultats: do-
nes (37,6%), home (62,4%), indefinits (10,1%) 
i temporals (89,9%). Per sectors econòmics i 
en l’interval 2013-2017 destaca un augment 
en agricultura que passa del 12% al 18,5%; en 
indústria del 7,6% al 8%; en la construcció del 
8,8% al 9,2%. Només en el sector serveis s’ex-
perimenta un recés passant del 71,6% al 64,3%, 
molt per davall dels percentatges ocupats en el 
total de la Comunitat Valenciana (70,1%). 

En relació a les taxes de demandants entre 
2014-2018, la variació en relació als mateixos 
ha descendit un 39% sobre el total. Per sectors 
econòmics destaca el descens en la construc-
ció (50%) i la indústria (21,7%). 

Analitzant els indicadors del mercat de tre-
ball (2018 2n trimestre), la taxa d’ocupació és 
d’un 60,66%, lleugerament inferior a la de la 
CV (63,66%). A més, cal destacar com la taxa 
d’ocupació ha augmentat entre 2014 i 2018 un 
12,02%, xifra inferior a la de la CV (15,07%). No 
obstant això, en l’últim any la taxa d’ocupació en 
el AF ha decrescut un 1,13%, una mica lluny de 
la dada per a la CV (3,81%). 

La taxa d’atur a la Vega Baixa és d’un 16,64%, 
més elevada de la que es registra a la Comu-
nitat Valenciana (15,72%). És rellevant destacar 
que, malgrat això, la taxa d’atur s’ha reduït entre 
2014 i 2018 en un 32,19%, xifra lleugerament 
superior a la de la CV. Es pot assenyalar com en 
l’últim any la taxa d’atur ha descendit en el AF 
en un 5,13%, enfront del 16,09% a la Comunitat 
Valenciana. 

La taxa d’atur en els homes és d’un 16,51% 
enfront d’un 16,83% en les dones. No obstant 
això, el descens de la taxa d’atur de les dones 
(35,90%), supera a la dels homes (28,88%). 
Aquesta dinàmica es consolida en l’últim any 
amb una reducció del descens de la taxa d’atur 
de dones (20,40%) enfront de la dels homes 
(11,98). Els stakeholders de l’àrea funcional con-
sideren que els titulats d’FP si que troben ocu-
pació, ja que les branques tècniques d’FP tenen 
bastants eixides, tant en empreses del territori 
com fora d’ell. D’altra banda, les empreses es 
queixen que la formació que tenen en finalit-
zar no està del tot adaptada a les necessitats 
d’aquestes, i elles han d’invertir temps i diners 
en formació i després es troben que, una vega-
da formats, canvien d’empresa. 

Els joves amb estudis ocupen llocs de treball no 
concordes a la seua qualificació. Això provoca 
que no troben treball i marxen fora del AF, do-
nant lloc al que s’ha anomenat fugida de talent. 
Encara que com ara veurem, sí que ha augmen-
tat el nombre d’afiliacions a la seguretat soci-
al. No obstant això, les condicions laborals han 
empitjorat, i l’economia submergida està pre-
sent. Això dona lloc a la necessitat d’augmentar 

la cultura del diàleg social com un actiu que in-
crementa la competitivitat del teixit empresari-
al. L’existència de la intermediació laboral i de 
programes d’ocupació i formació, en època de 
crisi, han donat servei municipal i comarcal i 
han alleujat la situació gràcies al treball de les 
ADL, CONVEGA oficines de LABORA, etc.). 

Finalment, no es considera que falten centres 
educatius, encara que sí que s’evidencia una 
revisió en relació a les famílies de formació 
professional (agricultura, turisme, cuina, ad-
ministratiu, servei a la comunitat, TIC, negocis i 
empreses). El que evidencia que les ofertes for-
matives actuals no s’ajusten a les necessitats 
del territori. Es necessita revisar el catàleg amb 
els centres i consensuar-lo amb les empreses. 

Quan les empreses o entitats d’aquesta AF ne-
cessiten dur a terme una formació per als seus 
treballadors, les modalitats més utilitzades 
són els cursos privats i la cerca de formació 
a la carta, d’acord amb el que específicament 
es necessita. D’altra banda, s’observa que no 
existeixen suficients empreses o entitats que 
oferisquen pràctiques. D’altra banda, la majoria 
afirma que no existeix una coordinació entre els 
centres i les empreses, perquè mancada major 
relació entre aquestes entitats. 

CARACTERITZACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU

L’àrea funcional de la Vega Baixa ha passat de 
tindre una economia tradicionalment sustenta-
da en el sector primari a consolidar una base 
productiva molt més diversificada, en la qual la 
indústria i, sobretot, el sector serveis (turisme 
i construcció) adquireixen protagonisme. En 
efecte, el AF ve condicionada per un model de 
turisme de sol i platja (residencialisme i cons-
trucció), que determina el motor econòmic, 
juntament amb l’agricultura intensiva. Tots 
dos sectors demanden mà d’obra, que en els 
últims anys s’ha precaritzat. Actualment el ma-
jor nombre d’aturats registrats a la Vega Bai-
xa provenen del sector de la construcció. Per 
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tot això es necessita donar suport i potenciar 
iniciatives emprenedores que afavorisquen el 
sorgiment de nous projectes, i renovades em-
preses sostenibles. 

En l’àrea funcional de la Vega Baixa s’identifi-
quen 11.178 empreses que suposen un 7,1% 
del total de la Comunitat Valenciana. La dinàmi-
ca de creació d’empreses en el període 2014-
2018 ha sigut molt favorable, amb un 12% d’in-
crement, superior al registrat en la CV (11%). El 
model productiu ens mostra un predomini del 
sector serveis (71,8% del total del AF) i de la 
construcció 13,3%. La dinàmica sectorial quant 
a la variació del nombre d’empreses 2014-2018 
ha sigut favorable en el sector de la construc-
ció (38,5%), també en els serveis (11,6%) i en 
agricultura (11%), experimentant un augment 
relatiu el sector industrial (7,3%). 

De totes maneres, s’observen certes diferènci-
es internes en el AF. Els municipis que concen-
tren un major nombre d’empreses en el terri-
tori vinculades al sector serveis són Torrevella 
(84,4%), Sant Fulgenci (83,6%), Guardamar del 
Segura (81,1%) i Benijofar (80,2%), com a con-
seqüència que des de la dècada passada s’ha 
conformat en aquest municipi un enclavament 
residencial per a jubilats procedents de la Unió 
Europea. En relació al sector de la construcció 
mereixen especial atenció els municipis de Ra-
fal (38,1%), Xacarella (31,8%), Bigastre (30,8%) i 
Benferri (20%). 

El sector industrial té menys importància que 
els sectors anteriorment citats, però la seua 
activitat no és gens menyspreable a San Isidro 
(29,8%) i Catral (24,8%). A pesar que l’agricultu-
ra sempre va ser el mitjà de vida d’aquest terri-
tori. En l’actualitat destaca Benferri (33,3%), Al-
batera (20,1%), el Pilar de la Foradada (19,5%), 
Sant Miquel de les Salines (14,2%), Xacarella 
(13,6%) i Daia Vieja (12,5%). 

No obstant això el principal increment experi-
mentat en la variació sectorial entre 2014-
2018, destaquen les poblacions d’Oriola i Tor-

revella com a nuclis poblacionals que aglutinen 
un important nombre d’empreses de tota mena 
en relació al AF. Així Oriola concentra els ma-
jors valors de creixement percentual en els 
quatre sectors productius: agricultura (34,5%), 
indústria (19,6%), construcció (26,4%) i serveis 
(24,7%). En el cas de Torrevella aquesta ha cres-
cut en serveis (27,6%) i construcció (21,9%). Cal 
fer especial esment al 19,1% que representa el 
Pilar de la Foradada en l’agricultura, que ve do-
nat també per l’existència en el seu municipi de 
la Cooperativa Surinver, que suposa un motor 
econòmic generador d’ocupació. 

XARXES TERRITORIALS I INNOVACIÓ

Sens dubte, existeix un desequilibri territorial en 
els assentaments de la població estrangera en 
determinats municipis del litoral i els conside-
rats de segona línia de costa, la qual cosa provo-
ca un desenvolupament turístic incontrolat i poc 
sostenible. Això ha causat degradació d’ecosis-
temes i pèrdua de qualitat paisatgística. Malgrat 
això es pot incloure el recurs natural identitari 
i generador de riquesa a la Vega Baixa que és 
l’horta. A això s’uneix la mala gestió de residus 
urbans, agrícoles i industrials. En aquest punt cal 
fer esment al desenvolupament d’infraestructu-
res de suport, impulsades des de la iniciativa pú-
blica amb la creació de centres tecnològics, l’or-
ganització de punts de trobada innovadors, així 
com des de la iniciativa privada amb l’agrupació, 
associació del teixit empresarial del sector amb 
vista al desenvolupament de projectes col·lec-
tius de col·laboració i cooperació.

De la mateixa manera, una gran fortalesa són 
les existències de les Agències de Desenvolu-
pament Local i entitats supramunicipals com 
CONVEGA, creades amb la finalitat de donar im-
puls a l’economia local i comarcal, promoure i 
desenvolupar una formació adequada per a la 
capacitació dels treballadors i afavorir la seua 
inserció efectiva, donar suport a la consolidació 
i la cooperació entre les empreses, i impulsar 
i gestionar pactes territorials d’ocupació entre 
altres funcions.

Però també cal assenyalar l’escassa transver-
salitat i relació-col·laboració entre administra-
ció supralocal, teixit productiu i empresarial. A 
això se li uneix l’escassa transversalitat i una 
baixa relació-col·laboració entre empreses. Per 
tot això és necessari millorar la connectivitat 
entre les poblacions de la comarca, a través del 
transport públic, ja que el model urbà participa 
del model “taca d’oli”, que suposa una desarti-
culació de l’espai urbà, que dificulta la prestació 
de serveis, la mobilitat intermunicipal, i les re-
lacions socials. Per aquest motiu calga millorar 
i ampliar les infraestructures en aquest sentit. 

Per a la diversificació de les activitats econò-
miques, i la revaloració del patrimoni rural, cal 
significar la posada en marxa de la iniciativa 
LEADER-Desenvolupament Local de les Comu-
nitats Locals, a través del Grup d’Acció Local 
Sud d’Alacant. 

Totes les potencialitats que té el territori, cal de-
finir-les, singularitzar-les i posicionar-les en el 
mercat, a través d’una marca territorial, que es-
pecifique els valors territorials de la Vega Baixa 
a través del Plau Branding. Per tot això se sug-
gereix que s’aposte per la innovació, més enllà 
del tecnològic, econòmic, sostenible i social, que 
agregue valor al que s’està produint en el territo-
ri, enfortint la qualificació i generant valor, tam-
bé, en les empreses de petit i mitjana grandària. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA 
FUNCIONAL DE LA VEGA BAIXA

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

Aquest primer objectiu respon a la necessitat 
de generació d’ocupació, amb la consecució 
d’un mercat inclusiu i amb oportunitats equita-
tives a tots els col·lectius.

Línies estratègiques

Foment de la cultura emprenedora, 
desenvolupament d’iniciatives emprenedores

Incorporar l’impuls a l’emprenedoria o autoocu-
pació com a opció real a la cerca activa d’ocu-
pació, convertint-se com una o via de fuita a la 
desocupació, obtenint un lloc de treball estable.

Propostes

• Foment de l’emprenedoria a partir de cam-
panyes d’assessorament i incentivació em-
presarial i ajuda a l’autoocupació.

• Incorporació transversal en tots els plans for-
matius de cicle mitjà i superior de processos 
d’innovació, emprenedoria i aplicació de les 
TIC. Formació de persones desocupades: es-
pecífica per a buscar ocupació i requalificació.

Programes dirigits a la inserció  
de persones desocupades

Implementar actuacions programades que va-
gen dirigides específicament a les persones 
desocupades a fi d’afavorir la seua inserció 
soci-laboral.

Propostes

• Reorientar i adequar la formació de les per-
sones desocupades a una formació que in-
centive la professionalització de l’agricultura, 
hostaleria i turisme.

• Pla específic per a establir xarxes i trobades 
participatives i col·laboratives entre la socie-
tat, l’administració i les empreses; i així mi-
llorar la planificació, l’acció territorial col·lec-
tiva i la comunicació.

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 mer-
cat de treball que oferisca ocupació de qualitat, 
on l’estabilitat i la seguretat es convertisquen 
en prioritàries, així com el protagonisme i enri-
quiment de la negociació col·lectiva. 
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Línies estratègiques

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

Promoure actuacions que afavorisquen una 
major estabilitat en l’ocupació, alhora que acon-
seguisquen disminuir progressivament la tem-
poralitat i estacionalitat del mercat laboral.

Propostes

• Facilitar el contacte directe entre professio-
nals en atur i empreses de l’entorn dels dife-
rents sectors d’activitat. 

• Pla per a la millora de la col·laboració pú-
blic-privada i de la fixació d’objectius con-
crets de manera anual.

Impuls al dialogue social

Fomentar un acord en l’àmbit de les relacions 
laborals que contribuïsca a facilitar la creació i 
millora de la qualitat de l’ocupació, augmentat 
l’estabilitat i afavorint a les noves inversions i a 
l’expansió de les empreses.

Propostes

• Pla específic per a establir xarxes i trobada 
participativa i col·laborativa entre la societat, 
l’administració i les empreses, i així millorar 
la planificació, l’acció territorial col·lectiva i la 
comunicació.

• Estudi detallat de les pràctiques d’economia 
submergida en el territori i planificació d’ac-
cions contra el frau laboral a partir dels seus 
resultats.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Atenció a les 
persones, inclusió social de col·lectius 
desfavorits.

L’ocupació ha de ser considerat instrument clau 
de desenvolupament i inclusió social, sobretot 

per a aquells col·lectius amb capacitats o condi-
cions que els impedisquen igualtat d’oportuni-
tat d’accés, amb especial atenció a la prevenció 
de l’exclusió.

Línies estratègiques

Incentius a la inserció de col·lectius desfavorits 
(joves, majors de 45 anys,  
aturats de llarga duració, persones  
amb diversitat funcional)

Elaborar i implementar mesures específiques 
que vagen dirigides a aquells col·lectius que 
presenten majors graus de vulnerabilitat social 
i laboral en relació a la inserció en el mercat 
de treball. Aquests grups serien, preferentment, 
la joventut, les persones majors de 45 anys, els 
aturats de llarga duració, i les persones amb di-
versitat funcional.

Propostes

• Programa inserció laboral a diferents col·lec-
tius, inclosos als treballadors en situació de 
desocupació prolongada.

• Ajudes concretes als empresaris per a la 
contractació.

Servei d’orientació i intermediació a 
treballadors i a demandants

Millorar i ampliar els serveis d’orientació la-
boral que tenen a disposició els demandants 
d’ocupació, així com els processos d’interme-
diació.

Propostes

• Creació d’una borsa de treball interterritorial 
per a demandants d’ocupació.

• Facilitar el contacte directe entre professio-
nals en atur i empreses de l’entorn dels dife-
rents sectors d’activitat.

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 perspec-
tiva de desenvolupament territorial, en particu-
lar per al mercat local de treball. La detecció de 
necessitats de formació en el territori ha d’in-
formar les accions de formació dissenyades.

Línies estratègiques

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

Accions que fomenten la formació de la població 
desocupada amb baix de nivell de qualificació. 

Propostes

• Reorientar i adequar la formació de les per-
sones desocupades a una formació que in-
centive la professionalització de l’agricultura, 
hostaleria i turisme.

• Programes per al desenvolupament de for-
mació i capacitació en models col·laboratius i 
d’economia social.

Formació de persones ocupades,  
qualificació professional (formació  
contínua i aprenentatge permanent)

Desenvolupar i impulsar accions formatives di-
rigides a treballadors i treballadores que exer-
ceixen una funció en l’àmbit laboral, principal-
ment en els llocs directius, i que precisen d’una 
formació contínua i permanent.

Propostes

• Anàlisi de les necessitats formatives per a la 
creació de cicles formatius per a treballadors 
i desocupats.

• Pla d’incentius a les empreses o autònoms en 
agricultura, hostaleria i turisme per a la for-
mació i professionalització dels treballadors.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 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.

Donada la importància del desenvolupament 
econòmic com a motor de generació d’ocupa-
ció, l’enfortiment de la competitivitat es conver-
teix en objectiu clau del pla, per la qual cosa el 
desenvolupament de les activitats productives, 
especialment les de major valor afegit és essen-
cial. L’aprofitament de la capacitat de creació de 
llocs de treball en els diferents sectors del ter-
ritori com el turístic, el comerç local i hostaler 
o l’agroindústria han de ser focus d’atenció de 
l’estratègia.

Línies estratègiques

Estructura empresarial sòlida i competitiva, 
vinculada al territori i la seua vertebració: 
referència al clúster econòmic agroalimentari

Articular una estructura empresarial de tots 
els sectors productius vinculats al territori per 
a generar valor afegit i capacitat competitiva. 
També promoure iniciatives que vertebren l’es-
tructura empresarial pel conjunt del territori 
com la formació de clústers, inclòs l’agroali-
mentari.

Propostes

• Pla per a fomentar el desenvolupament eco-
nòmic a partir de la innovació i sostenibilitat 
del sector agrícola i agroalimentari, turístic i 
comercie.
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• Pla d’ajudes per a la innovació d’un model pro-
ductiu, actualment antiquat i poc productiu, 
amb propostes concretes com la creació d’un 
clúster de turisme i un clúster agroalimentari, 
així com d’uns altres que es detecten.

Transformació del model turístic de  
la Vega Baixa cap a la qualitat i innovació

Impuls cap a un model turístic de pautes terri-
torials sostenibles, on s’utilitze el territori com 
a argument, suport i condicionant del model 
turístic. El model considerarà el paisatge i el 
patrimoni natural i cultural com a elements di-
ferenciadors del territori espais i destinacions 
turístiques, per a renovar i enfortir la destinació 
turística actual.

Propostes

• Promoure les trobades del sector turístic per 
a formalitzar un producte de turisme soste-
nible, atractiu i de qualitat. 

• Pla per a incorporar noves tecnologies per a 
foment de la major qualitat, eficiència i esforç 
a captar mercats emergents.

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

La bretxa de gènere existent en les diferents 
àrees del mercat laboral comporta al tracta-
ment d’aquest fet d’una manera transversal. 
Així, serà necessari actuar tant en els proble-
mes d’accés a l’ocupació com en les desigual-
tats que es donen en les condicions laborals.

Línies estratègiques

Millora de l’ocupació, i de l’accés a aquest,  
de les dones majors de 45 anys

Fomentar i afavorir les condicions d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones amb la fina-
litat d’eliminar patrons de comportament discri-

minatori en l’accés al mercat laboral o en l’acom-
pliment de les seues activitats professionals, 
principalment de les dones majors de 45 anys.

Propostes

• Foment del desenvolupament d’actuacions 
integrals d’acompanyament a la inserció la-
boral de les dones majors de 45 anys que són 
parades de llarga duració.

• Accions de formació per a dones majors de 
45 anys.

Mesures de conciliació familiar

Mesures que afavorisquen la conciliació perso-
nal, familiar i laboral dels treballadors i treba-
lladores, de tal forma que l’activitat laboral no 
supose un obstacle en el desenvolupament equi-
tatiu d’homes i dones en el mercat de treball.

Propostes

• Sensibilització i difusió de les potencialitats 
de promoure una cultura de treball favorable 
a la conciliació de la vida laboral i familiar.

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

La millora d’aquests factors incideix en la com-
petitivitat dels territoris, en la qualitat de vida de 
les persones, en l’atractiu territorial (per a per-
sones i empreses) i en l’articulació dels territo-
ris, tant la interna com la connectivitat externa.

Línies estratègiques

Millora de les comunicacions  
internes i externes

Foment d’un pla territorial per a disseny i in-
versió en infraestructures de comunicacions i 
transport públic i així millorar la connectivitat i 
la vertebració territorial, entre el litoral i interior 
de l’àrea funcional, i des d’aquesta àrea funcio-

nal amb altres territoris limítrofs.

Propostes

• Millorar les infraestructures de comunicació 
a nivell de transport públic entre els diferents 
municipis, perquè principalment vertebre i 
que unisca l’interior i el litoral de la Vega Baixa.

• Millora del transport públic i comunicacions 
sostenibles a través d’un pla que considere 
també la construcció del Tren de la Costa.

Millora de la Infraestructura Industrial

Creació de sòl industrial i logístic a través 
d’un pla territorial per a fixació d’un model 
productiu diversificat on tinga cabuda la in-
dustrial comarcal, inclosa l’agroalimentària, i 
la logística.

Propostes

• Diversificar, innovar i generar sostenibilitat 
en el model productiu per a obtindre major 
valor afegit en els sectors econòmics (agri-
cultura, comerç, turisme...) i potenciar la in-
dústria en general.

• Creació d’un pla territorial que considere des 
de la creació de centres logístics a l’organit-
zació de punts de trobada innovadors.

OBJECTIU 8. Estructura territorial  
i xarxes internes.

L’existència de xarxes en un territori el con-
verteix en innovador, alhora que genera com-
penetració 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 interes-
sos comuns.

Línies estratègiques

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

Impulsar accions que fomenten les relacions 
tècniques i la cooperació entre els entre de titu-
laritat pública i les empreses privades en matè-
ria de promoció de l’ocupació, inserció soci-la-
boral, processos formatius i emprenedoria.

Propostes

• Impulsar el paper del Consorci com a agent 
interlocutor amb les empreses de la Vega 
Baixa, potenciant els fòrums de trobada.

• Generar xarxes participatives i col·laborati-
ves entre administració, empresariat i cen-
tres d’investigació i universitats.

• Major contacte entre empresa-desocupat-admi-
nistració a través de punts de trobada i fòrums.

OBJECTIU 9. Xarxes territorials externes, 
col·laboracions.

Donat el caràcter global que caracteritza l’en-
torn econòmic, el mercat laboral ha de pro-
moure la participació dels actors del territori 
en xarxes tant regionals i estatals com d’àmbit 
internacional, totes vinculades a l’ocupació.

Línies Estratègiques

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

Establir mesures que incentiven i afavorisquen 
els processos col·laboratius, de comunicació i 
cooperació entre els diferents agents socioeco-
nòmics que tenen la seua activitat en l’àmbit 
local, supralocal i estatal.

Propostes



269268

ESTRATÈGIES D’OCUPACIÓ 

• Creació d’un sistema d’espais comuns per 
a potenciar les xarxes territorials participa-
tives i col·laboratives, i generar estratègies i 
taules de treball per a plans a llarg termini, 
en un gran consens on no siga influent els 
canvis polítics successius en les administra-
cions. Aposta per la cohesió del territori.

• Generació d’una marca del territori per a pla-
nificar, comunicar i millorar la visibilitat de 
les iniciatives.

OBJECTIU 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 
la seua incorporació en els processos produc-
tius, factor essencial per a la millora de la com-
petitivitat de l’empresa. I és, a més, un fenomen 
territorial, perquè ha de combinar aquesta 
component empresarial amb el seu entorn eco-
nòmic-social-institucional per a maximitzar els 
seus recursos extra econòmics.

Línies Estratègiques

Suport als ecosistemes territorials d’innovació 
i emprenedoria.  
Acompanyament a les empreses mitjançant 
assessorament en matèria d’innovació

Donar suport a els processos innovadors i 
d’emprenedoria des del marc dels ecosistemes 
territorials, és a dir, facilitar els recursos neces-
saris per al desenvolupament òptim de la inno-
vació en el conjunt del territori. Implementar 
mesures de suport i assessorament en matèria 
d’innovació dirigida a les empreses que no dis-
posen de recursos suficients per a la innovació.

Propostes

• Creació d’instituts tecnològics de turisme, 
agroalimentari i d’altres sectors productius 
per a fomentar la innovació.

• Implantació d’un sistema reglat d’innovació 
contínua i finançament, assessorament, etc.; 
en tots els sectors productius generadors 
d’ocupació.

• Augmentar el suport a l’hora de comunicar pla-
nificació i iniciatives a la societat.

RESUM DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE L’ÀREA FUNCIONAL DE LA VEGA BAIXA

Objectiu 
Estratègic

Línia 
Estratègica

Propostes

OE1.Ocupabilitat, 
igualtat 
d'oportunitats i 
inserció laboral

Foment de la cultura 
emprenedora, 
desenvolupament 
d'iniciatives 
emprenedores

Foment de l'emprenedoria a partir de campanyes d'assessorament i 
incentivació empresarial i ajuda a l'autoocupació

Incorporació transversal en tots els plans formatius de cicle mitjà i su-
perior de processos d'innovació, emprenedoria i aplicació de les TIC. 
Formació de persones desocupades: específica per a buscar ocupació 
i requalificació

Programes dirigits 
a la inserció 
de persones 
desocupades

Reorientar i adequar la formació de les persones desocupades a una 
formació que incentive la professionalització de l'agricultura, hostaleria 
i turisme

Pla específic per a establir xarxes i trobades participatives i col·labo-
rativesentre la societat, l'administració i les empreses; i així millorar la 
planificació, l'acció territorial col·lectiva i la comunicació

OE2.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

Facilitar el contacte directe entre professionals en atur i empreses de 
l'entorn dels diferents sectors d'activitat

Pla per a la millora de la col·laboració públic-privada i de la fixació d'ob-
jectius concrets de manera anual

Impuls al dialogue 
social

Pla específic per a establir xarxes i trobada participativa i col·laborativa 
entre la societat, l'administració i les empreses, i així millorar la plani-
ficació, l'acció territorial col·lectiva i la comunicació

Estudi detallat de les pràctiques d'economia submergida en el territori 
i planificació d'accions contra el frau laboral a partir dels seus resultats

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

Incentius a 
la inserció 
de col·lectius 
desfavorits (joves, 
majors de 45 anys, 
aturats de llarga 
duració, persones 
amb diversitat 
funcional)

Programa inserció laboral a diferents col·lectius, inclosos als treballa-
dors en situació de desocupació prolongada

Servei d'orientació i intermediació a treballadors i a demandants

Ajudes concretes als 
empresaris per a la 
contractació

Creació d'una borsa de treball interterritorial per a demandants 
d'ocupació

Facilitar el contacte directe entre professionals en atur i empreses de 
l'entorn dels diferents sectors d'activitat

OE4. 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

Reorientar i adequar la formació de les persones desocupades a una 
formació que incentive la professionalització de l'agricultura, hostaleria 
i turisme

Programes per al desenvolupament de formació i capacitació en mo-
dels col·laboratius i d'economia social

Formació de 
persones ocupades, 
qualificació 
professional 
(formació contínua 
i aprenentatge 
permanent)

 Anàlisi de les necessitats formatives per a la creació de cicles forma-
tius per a treballadors i desocupats

Pla d'incentius a les empreses o autònoms en agricultura, hostaleria i 
turisme per a la formació i professionalització dels treballadors
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OE5. 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

Estructura 
empresarial sòlida 
i competitiva, 
vinculada al territori 
i la seua vertebració: 
referència al 
clúster econòmic 
agroalimentari

Pla per a fomentar el desenvolupament econòmic a partir de la innova-
ció i sostenibilitat del sector agrícola i agroalimentari, turístic i comercie

Pla d'ajudes per a la innovació d'un model productiu, actualment antiquat 
i poc productiu, amb propostes concretes com la creació d'un clúster de 
turisme i un clúster agroalimentari, així com d'uns altres que es detecten

Transformació del 
model turístic de la 
Vega Baixa cap a la 
qualitat i innovació

Promoure les trobades del sector turístic per a formalitzar un producte 
de turisme sostenible, atractiu i de qualitat

Pla per a incorporar noves tecnologies per a foment de la major quali-
tat, eficiència i esforç a captar mercats emergents

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

Millora de l'ocupació, 
i de l'accés a aquest, 
de les dones majors 
de 45 anys

Foment del desenvolupament d'actuacions integrals d'acompanyament 
a la inserció laboral de les dones majors de 45 anys que són parades 
de llarga duració

Accions de formació per a dones majors de 45 anys

Mesures de 
conciliació familiar

Sensibilització i difusió de les potencialitats de promoure una cultura 
de treball favorable a la conciliació de la vida laboral i familiar

OE7. Millora de les 
infraestructures, 
equipaments i 
serveis públics

Millora de les 
comunicacions 
internes i externes

Millorar les infraestructures de comunicació a nivell de transport públic 
entre els diferents municipis, perquè principalment vertebre i que unis-
ca l'interior i el litoral de la Vega Baixa

Millora del transport públic i comunicacions sostenibles a través d'un 
pla que considere també la construcció del Tren de la Costa

Millora de la 
Infraestructura 
Industrial

Diversificar, innovar i generar sostenibilitat en el model productiu per 
a obtindre major valor afegit en els sectors econòmics (agricultura, co-
merç, turisme, etc.) i potenciar la indústria en general

Creació d'un pla territorial que considere des de la creació de centres 
logístics a l'organització de punts de trobada innovadors

OE8. Estructura 
territorial i xarxes 
internes

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

Impulsar el paper del Consorci com a agent interlocutor amb les em-
preses de la Vega Baixa, potenciant els fòrums de trobada

Generar xarxes participatives i col·laborativesentre administració, em-
presariat i centres d'investigació i universitats

Major contacte entre empresa-desocupat-administració a través de 
punts de trobada i fòrums

OE9. Xarxes 
territorials externes, 
col·laboracions.

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

Creació d'un sistema d'espais comuns per a potenciar les xarxes terri-
torials participatives i col·laboratives, i generar estratègies i taules de 
treball per a plans a llarg termini, en un gran consens on no siga influ-
ent els canvis polítics successius en les administracions. Aposta per la 
cohesió del territori

Generació d'una marca del territori per a planificar, comunicar i millo-
rar la visibilitat de les iniciatives

OE10. 
Transversalitat de la 
innovació

Suport als 
ecosistemes 
territorials 
d'innovació i 
emprenedoria. 
Acompanyament 
a les empreses 
mitjançant 
assessorament en 
matèria d'innovació

Creació d'instituts tecnològics de turisme, agroalimentari i d'altres sec-
tors productius per a fomentar la innovació

Implantació d'un sistema reglat d'innovació contínua i finançament, as-
sessorament, etc.; en tots els sectors productius generadors d'ocupació

Proposada d'augmentar el suport a l'hora de comunicar planificació i 
iniciatives a la societat
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