


AVALEM TERRITORI



Universitat de València

Comitè científic i redactors
Jorge Hermosilla Pla
Ernest Cano Cano
Juan Ramón Gallego Bono
Josep V. Pitxer i Campos
Emilio Iranzo García
Ghaleb Fansa

Equip redactor
Ricard Calvo Palomares
Francisco Higón Tamarit
Joan Cales Membrado Tena
Óscar Muñoz González
José Vicente Aparicio Vayà
Enric Sigalat Signes

Equip tècnic
Técnicos del Vicerrectorado 
de Participación y Proyección Territorial

Cartografia 
Ghaleb Fansa
José Vicente Aparicio Vayà 

Traducció 
Carme Piqueras Sanchis
Roser Baldoví Anaya

Disseny
MacDiego

Il·lustracions
Cento Yuste

Maquetació
Román Sánchez

Impressió
Gráficas Vernetta

© d’aquesta edició: Universitat de València, 
2018
© dels textos: els autors
© de les imatges: els autors:

ISBN: 9788448262457

Universitat d’Alacant

Comitè científic
Nuria Grané Teruel
Antonio Martínez Puche
Jose Miguel Giner Pérez

Equip redactor
Daniel Sanchiz Castaño
Juan López Jiménez

Técnicos del Vicerrectorado 
de Participación y Proyección Territorial

Equip tècnic
Victor Climent Peredo
Javier Ortega Fernández
Maria Jesús Santa Maria Beneyto

Univesitat Jaume I

Comitè científic
Miguel Ángel Moliner Tena
Vicente Budí Orduña
Luisa Alamá Sabater
Juan José Rubert Nebot

Autors del resums executius

Luisa Alamá Sabater 
Andrea Andreu Ribés
María Benavent
Vicente Budí
Marc Caballero Ciscar
Ricard Calvo
Liberto Carratalá Puertas
Antonio Casasús Chorques
Juan Francisco Castro Leon
Clara M. Chorques Sanz
Víctor F. Climent Peredo 
F. Xavier Delgado Franco
Daniel Diez Santo
Roberto Escrivá Almiñana
Rubén García Peñarroja
José Miguel Giner Pérez
Pablo de Gracia Soriano
Francisco Higón Tamarit
Sefa Jover Peral
Joaquín Llidó Millet
Juan López Jiménez
Asunción López Salvador-Rabaza
Gema March
Mª Ángeles Marcos Puig 
Carles Martinez Ponce
Antonio Martínez Puche
Sandra Mayordomo Maya
Joan Carles Membrado Tena
José Antonio Navarro Vilar
Javier Ortega Fernández 
Isabel Pina García
Agustín Pons Contreras
Jaume Portet Tiebas
Carles Rodrigo Alfonso
Bernat Roig
Juan José Rubert Nebot 
Raúl Ruiz Callado
Loren Ruiz Ruiz
Daniel Sanchiz Castaño 
Joan Antoni Serra Pardo
Enric Sigalat 
Xavier Soler Martínez
Luis Solsona Ros
David Solves
Pepa Tornero Belda
María José Villalba Aliaga
Instituto Imedes
Observatorio Socioeconómico de Empleo y 
Formación de la ciudad de Valencia

TERRITORI I OCUPACIÓ. 
EL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 
I EL MERCAT LABORAL VALENCIÀ

Comissió de seguiment

Rocío Briones Morales, Directora General 
d’Ocupació i Formació, Servef
Jorge Hermosilla Plá, Vicerector de 
Participació i Projecció Territorial de la 
Universitat de València
Nuria Grané Teruel, Vicerectora d’Estudiants i 
Ocupació de la Universitat d’Alacant
Miguel Ángel Moliner Tena, Vicerector 
d’Economia i PAS de la Universitat de Castelló

Emiliano Cerdá Esteve, Director Territorial 
de Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de València
José Vicente Andrés Peñarroja, Director 
Territorial de Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball de Castelló
Emilia González Carrión, Director Territorial 
de Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball d’Alacant

Mario Mollá Tormo, Subdirector General de 
Planificació i Serveis, Servef
Amparo Ortiz Pavía, Subdirectora General 
d’Ocupació, Servef
Juan José Diez Cercos, Cap del Servei de 
Foment de l’Ocupació, Servef



5

ÍNDEX

PRESENTACIÓ  ................................................................................................................................................................................................. 7
Ximo Puig i Ferrer 

PRESENTACIÓ  ................................................................................................................................................................................................. 9
Enric Nomdedéu i Biosca

EL MERCAT LABORAL, EL TERRITORI VALENCIÀ I LES UNIVERSITATS ........................................................................................11
Jorge Hermosilla Pla, Nuria Grané Teruel, Miguel Angel Moliner Tena

CAPÍTOLS GENERALS DE L’ESTUDI .......................................................................................................................................................15

EL PROJECTE AVALEM TERRITORI. LA PERSPECTIVA TERRITORIAL 
EN LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SERVEF ..................................................................................................................................17
Jorge Hermosilla Pla

EL MERCAT LABORAL VALENCIÀ: VISIÓ GLOBAL ................................................................................................................................21 
Ernest Cano Cano, Juan R. Gallego Bono, Josep V. Pitxer i Campos

LA GUIA DELS DIAGNÒSTICS. EL DOCUMENT DE PARTIDA  ............................................................................................................41
Josep V. Pitxer i Campos

LA IMPORTÀNCIA AL DIAGNÒSTIC TERRITORIAL DE LA CONTEXTUALITZACIÓ EXTERNA 
DEL TERRITORI I DE LA METODOLOGIA DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ  .....................................................................................51
Juan Ramón Gallego Bono

IDENTIFICACIÓ DE LES UNITATS TERRITORIALS I EQUIPS DE TREBALL  ....................................................................................59
Ghaleb Fansa

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE AVALEM TERRITORI ................................................................................................63
Óscar Muñoz González

EL PAPER DE LES UNIVERSITATS EN L’ELABORACIÓ DELS DIAGNÒSTICS TERRITORIALS  ..................................................69
Josep V. Pitxer i Campos

LES ÀREES FUNCIONALS VALENCIANES I EL MERCAT LABORAL  ................................................................................................75
Jorge Hermosilla Pla, Emilio Iranzo García

ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL ..........................................................................................................................................89

ELS PORTS-BAIX MAESTRAT ....................................................................................................................................................................91
Vicente Budí Orduña, Luisa Alamá Sabater, Juan José Rubert Nebot

CASTELLÓ .......................................................................................................................................................................................................99
Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot

EL VALLE DEL PALANCIA..........................................................................................................................................................................107
Juan Ramón Gallego Bono, Ernest Cano Cano, Josep V. Pitxer i Campos, Vicente Budí Orduña

REQUENA-UTIEL .........................................................................................................................................................................................117
Joan Carles Membrado Tena, Francisco Higón Tamarit, Ricard Calvo Palomares, Enric Sigalat Signes

VALÈNCIA ......................................................................................................................................................................................................125
Josep V. Pitxer i Campos, Juan Ramón Gallego Bono, Ernest Cano Cano

LA RIBERA DEL XÚQUER ..........................................................................................................................................................................141
Ernest Cano Cano, Juan Ramón Gallego Bono, Josep V. Pitxer i Campos

XÀTIVA ............................................................................................................................................................................................................151
Joan Carles Membrado Tena, Ghaleb Fansa



7

LA SAFOR ......................................................................................................................................................................................................159
Ricard Calvo Palomares, Enric Sigalat Signes

LA VALL D’ALBAIDA ....................................................................................................................................................................................169
Jorge Hermosilla Pla, José Vicente Aparicio Vayà

EL VINALOPÓ ................................................................................................................................................................................................177
Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño

ALCOI ..............................................................................................................................................................................................................185
Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño

LA MARINA ALTA .........................................................................................................................................................................................195
José Miguel Giner Pérez

LA MARINA BAIXA .......................................................................................................................................................................................209
José Miguel Giner Pérez

ALICANTE-ELX .............................................................................................................................................................................................217
José Miguel Giner Pérez

LA VEGA BAJA .............................................................................................................................................................................................229
Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño

VARIABLES ESTADÍSTIQUES DE LES ÀREES FUNCIONALS ........................................................................................................239 

REPRESENTACIONS CARTOGRÀFIQUES DE LES ÀREES FUNCIONALS ..................................................................................255 

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS ...............................................................................................................................................................277
Diversos Autors

ELS PORTS ...................................................................................................................................................................................................279
EL MAESTRAT LITORAL ............................................................................................................................................................................293
EL MAESTRAT-PENYAGOLOSA ................................................................................................................................................................307
CASTELLÓ NORD .........................................................................................................................................................................................321
LA PLANA ALTA NORD ...............................................................................................................................................................................335
EL ALTO MIJARES .......................................................................................................................................................................................349
MUNICIPIS CERÀMICS ...............................................................................................................................................................................363
CASTELLÓN ..................................................................................................................................................................................................367
EL ALTO PALANCIA .....................................................................................................................................................................................381
LA PLANA BAIXA .........................................................................................................................................................................................395
EL RINCÓN DE ADEMUZ ............................................................................................................................................................................409
LA SERRANÍA ...............................................................................................................................................................................................423
EL CAMP DE MORVEDRE ..........................................................................................................................................................................439
EL CAMP DE TÚRIA .....................................................................................................................................................................................453
L´HORTA NORD ...........................................................................................................................................................................................469
VALÈNCIA ......................................................................................................................................................................................................483
L’HORTA SUD ................................................................................................................................................................................................497
LA PLANA DE UTIEL-REQUENA ..............................................................................................................................................................511
LA HOYA DE BUÑOL-CHIVA ......................................................................................................................................................................525
LA RIBERA.....................................................................................................................................................................................................543
EL VALLE DE AYORA-COFRENTES .........................................................................................................................................................559
LA COSTERA Y LA CANAL DE NAVARRÉS ............................................................................................................................................573
LA SAFOR ......................................................................................................................................................................................................587
ALCOI-IBI-ONTINYENT ...............................................................................................................................................................................603
EL ALTO VINALOPÓ .....................................................................................................................................................................................619
LA MARINA ALTA .........................................................................................................................................................................................637
LA MARINA BAIXA .......................................................................................................................................................................................653
EL MEDIO VINALOPÓ ..................................................................................................................................................................................669
L’ALACANTÍ ...................................................................................................................................................................................................685
ALICANTE ......................................................................................................................................................................................................693
EL BAJO VINALOPÓ ....................................................................................................................................................................................711
ELCHE .............................................................................................................................................................................................................717
LA VEGA BAJA .............................................................................................................................................................................................733
EL LITORAL SUR .........................................................................................................................................................................................749

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................................................................................767

PRESENTACIÓ

Encara que la taxa d’atur haja caigut des del 
28,7% del primer trimestre de 2013 al 16,8% de 
l’últim trimestre de 2017 —12 punts de reduc-
ció, dels quals més de la meitat en només els 
últims 30 mesos— no existeix excusa alguna 
per a alçar el peu de l’accelerador.

En eixa direcció este llibre permet un ampli di-
agnòstic sobre el mercat laboral valencià. Una 
recerca realitzada per tres de les nostres uni-
versitats que ha comptat amb una extensa par-
ticipació dels agents socials i econòmics de la 
nostra Comunitat.

L’objectiu que ens marquem amb este diagnòs-
tic és acostar les polítiques d’ocupació a les es-
pecificitats territorials del nostre territori. Una 
nova governança continguda en el programa 
“Avalem Territori” per a actuar de forma més 
efectiva en la primera prioritat d’este Consell, 
crear ocupació i millorar la qualitat de l’ocupa-
ció a la Comunitat Valenciana.

Perquè la realitat, com es posa de manifest en 
este llibre, no es correspon a mirades homoge-
neïtzadores. Som conscients de que no totes les 
accions valen en tots els territoris.

La pluralitat productiva, la distribució de la po-
blació, l’especialització territorial, l’accessibi-
litat i la diversitat dels recursos existents en 
cada comarca, conformen un complex i valu-
ós mosaic. Sense eixe coneixement es perdria 
temps, recursos i el més important oportunitats 
per als valencians i valencianes.

Per això, per a intensificar l’efecte de les políti-
ques públiques necessitem avançar en el reco-
neixement territorial del lloc on s’apliquen. Pre-
cisem d’incorporar criteris de subsidiarietat com 
els quals empra la Unió Europea en les seues 
polítiques socials i de desenvolupament regional.

Els Pactes Territorials d’Ocupació, impulsats 
pel Consell, han de permetre que les forces 
latents, existents en cada lloc, siguen capaços 
de detectar oportunitats i de revaloritzar els re-
cursos que tenim repartits en totes les nostres 
comarques i municipis.

Este llibre és el pròleg de les noves iniciatives 
que impulsará la Generalitat. Des del bon co-
neixement com a font d’un millor govern per a 
l’ocupació. Des del renaixement del local com a 
senda cap al global.

Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana
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PRESENTACIÓ

Suposa per a mi tot un plaer poder-me dirigir a 
vosaltres a través d’aquestes pàgines que recu-
llen els primers fruits del valuós treball que el 
Servei Valencià d’Ocupació, les Universitats Públi-
ques Valencianes (Universitat de València, Univer-
sitat Jaume I de Castelló i Universitat d’Alacant) 
i els diferents Acords Territorials per l’Ocupació, 
han realitzat en el marc del programa “Avalem 
Territori”.
 
Aquesta aposta estratègica de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Co-
merç i Treball, desenvolupada per la nova direcció 
del Servei Valencià d’Ocupació, neix del ferm con-
venciment que calia començar a treballar d’una 
forma rigorosa per tal d’incorporar la dimensió 
territorial a l’elaboració i la implementació de les 
polítiques actives d’ocupació.
 
Habitualment, els programes d’ocupació i el ca-
tàleg de formació que oferia el Servei Valencià 
d’Ocupació havia estat dissenyat de forma vertical, 
de dalt cap a baix. Això, al nostre parer, tenia com 
a resultat una manca d’implicació dels agents lo-
cals i una incapacitat manifesta d’ajustar-se a les 
singularitats del teixit productiu en cada racó del 
nostre territori.
 
La nostra prioritat ha estat capgirar aquesta si-
tuació a través de la constitució dels “Acords per 
l’Ocupació”, una estructura de participació, oberta 
i transversal, que agrupa municipis, organitzaci-
ons sindicals, empreses i societat civil. A través 

d’aquesta infraestructura institucional descentra-
litzada, el programa “Avalem Territori” s’ha dirigit, 
en un primer moment, a la consecució de dos ob-
jectius: diagnosticar necessitats i singularitats, i 
impulsar nous projectes innovadors i experimen-
tals.
 
Per tal d’assolir aquest primer objectiu, és a dir, 
diagnosticar les característiques econòmiques 
i laborals dels nostres municipis, la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Co-
merç i Trenall, ha comptat amb la inestimable 
col·laboració de la Universitat de València (coordi-
nant el projecte i fent-se càrrec de l’elaboració de 
la metodologia), així com de la Universitat Jaume 
I de Castelló i de la Universitat d’Alacant. A tra-
vés d’una metodologia de diagnòstic participatiu 
amb més de tres-cents indicadors, s’han pogut 
identificar variables clau com l’especialització 
productiva, les xarxes i dinàmiques funcionals, 
mancances formatives o nous nínxols d’ocupació. 
Es tracta d’una actuació inèdita, que ens permet 
obtenir informació sistematitzada i detallada de 
les característiques del mercat de treball a tots 
els municipis valencians.
 
És per això, que és motiu d’immensa satisfacció 
poder comptar amb la publicació que teniu entre 
mans, que recull el conjunt dels diagnòstics terri-
torials elaborats en el marc del programa “Avalem 
Territori”. Una fotografia viva, acurada i detallada, 
de la realitat econòmica i laboral del nostre país.
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Una fotografia que no hauria estat possible sense 
l’esforç compartit dels tècnics del Servei Valencià 
d’Ocupació, de la Universitat de València, en la fi-
gura del seu Vicerector de Participació i Projecció 
Territorial, Jorge Hermosilla, dels equips tècnics 
de la UV, de la UA i de la UJI, i sobretot dels distints 
agents que treballen sobre el territori (ADL, Orga-
nitzacions Sindicals i Empresarials, Ajuntaments). 
A tots ells, vull agrair molt especialment la seua 
dedicació.
 
Estem convençuts que el programa “Avalem Ter-
ritori” està permetent millores importants en el 
disseny i la gestió de les polítiques d’ocupació. 
Entre d’altres, està fent possible dissenyar un ca-

tàleg de formació cada vegada més ajustat a les 
necessitats específiques de cada territori, un catà-
leg dissenyat de forma descentralitzada, flexible, 
dinàmic i amb capacitat de prospecció sobre les 
ocupacions del futur. A més a més, promou l’ex-
perimentació, la innovació, la cooperació activa i 
l’obtenció de sinergies entre els distints agents 
implicats en les polítiques d’ocupació. Aquests 
darrers, entenem que són actius imprescindibles 
per enfrontar amb èxit les transformacions de 
l’economia que vindrà.

Enric Nomdedéu i Biosca
Director General del Servei Valencià d’Ocupació

Secretari Autonòmic d’Ocupació

Les universitats del sistema públic valencià, con-
cretament la Universitat de València, la Universi-
tat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, 
en el seu objectiu de contribuir al desenvolupa-
ment de la societat valenciana han participat en 
un projecte promogut pel SERVEF (Generalitat 
Valenciana), que ha tingut com a finalitat l’anàlisi 
del mercat laboral valencià des de la perspecti-
va territorial. Ens referim a la iniciativa AVALEM 
TERRITORI, dissenyada des del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació; un programa que posa 
l’accent en l’escala local del territori de la Comu-
nitat Valenciana i, en particular, en les claus que 
defineixen el desenvolupament territorial. La di-
mensió territorial es considera fonamental en el 
comportament dels mercats laborals de les co-
marques o dels municipis que componen la nos-
tra comunitat autònoma i, en conseqüència, és 
essencial la seua consideració en la formulació 
d’estratègies dirigides a millorar l’ocupació.

El desenvolupament territorial es caracterit-
za per la seua complexitat. El territori, és a dir, 
la construcció socioeconòmica d’un espai de-
terminat, adquireix un protagonisme destacat 
quan es procedeix a definir què esdevé en els 
mercats laborals locals i quines polítiques i es-
tratègies haurien d’adoptar mitjançant estudis 
rigorosos. No dubtem a l’objectiu final d’aquests 
estudis i anàlisis, “afavorir més ocupació i de 
més qualitat”, és a dir, menys precarització, 

més inclusió social, més polítiques inclusives, 
menys desequilibris territorials. En aquest sen-
tit, al nostre parer és essencial el coneixement i 
la consideració de les singularitats dels nostres 
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’aquesta manera 
es reconeix la necessitat d’identificar els recur-
sos vinculats amb els processos de desenvo-
lupament relacionats amb la creació d’ocupa-
ció; recursos de diversa naturalesa (naturals, 
humans, socials, culturals, etc.). Els processos 
d’innovació, fàcils d’identificar i difícils de quan-
tificar, contribueixen al desenvolupament terri-
torial. Són les capacitats per incorporar canvis 
que millorin l’escenari econòmic i social. Final-
ment, és imprescindible reconèixer les xarxes 
de diversa naturalesa que actuen en els territo-
ris; unes xarxes que actuen d’instruments ver-
tebradors, capaços d’interactuar amb els llocs. 
Es tracta de xarxes empresarials, econòmiques, 
públiques i privades, institucionals, socials, 
etc.). En definitiva, el territori valencià està in-
tegrat per unitats espacials caracteritzades per 
unes singularitats derivades dels recursos, les 
xarxes i els processos d’innovació que es com-
binen en elles. D’aquesta manera, no hi ha dos 
territoris idèntics, ni per les seves condicions 
de partida ni pels resultats que han assolit o 
arribaran.

EL MERCAT LABORAL, EL TERRITORI 
VALENCIÀ I LES UNIVERSITATS 
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CAPÍTOLS GENERALS DE L’ESTUDI

Aquesta publicació és una obra d’anàlisi i de di-
agnòstic de l’escenari actual del desenvolupa-
ment territorial de la Comunitat Valenciana en 
relació amb el mercat laboral. Es tracta d’una 
obra que ha reunit especialistes de tres universi-
tats públiques en aquests camps d’investigació, 
el territori i el mercat laboral, i que ha comptat 
per a la seua elaboració amb la participació de 
nombrosos tècnics del propi territori. S’ha abor-
dat l’anàlisi territorial en funció de tres escales 
supramunicipals, per al conjunt de la Comunitat 
Valenciana, per a les 18 àrees funcionals i, final-
ment, per a les 34 àrees de treball, en gran me-
sura derivades dels Pactes per l’Ocupació. Uns 
anàlisi que han tingut com a denominador comú 
la complexitat de l’escenari actual del mercat 
laboral, delicat i objecte de la nostra preocupa-
ció, ja que les taxes d’activitat no han recuperat 
els nivells predecessors de la crisi econòmica: 
l’ocupació de qualitat s’ha reduït sensiblement, 

la precarietat laboral s’estén per diverses ca-
tegories socials, l’exclusió social s’ha accelerat 
quan fem referència a l’ocupació de joves, dones 
o majors de 45 anys.

Finalment, volem subratllar el caràcter coral 
d’aquesta publicació. És el resultat d’un esforç 
col·lectiu, basat en la participació d’investiga-
dors de les universitats valencianes públiques, 
als quals els uneix l’interès per millorar la quali-
tat de vida dels ciutadans i un elevat compromís 
amb els nostres territoris, comarques i munici-
pis. Una obra col·lectiva que no s’hagués pogut 
dur a terme sense el suport i la confiança dels 
responsables del SERVEF. El nostre reconeixe-
ment i agraïment als qui han fet possible que 
aquest projecte siga una realitat. I el nostre desig 
que aquest document siga un instrument vàlid 
per al disseny i adopció de polítiques d’ocupació 
eficaces.

Jorge Hermosilla, Nuria Grané, Miguel Ángel Moliner 
Vicerrectores 

Universitat de València, d´Alacant y Jaume I de Castelló
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Durant l’exercici 2017 s’ha dut a terme una ini-
ciativa del SERVEF, anomenada AVALEM TERRI-
TORI, que ha tingut com a objectiu el disseny de 
polítiques d’ocupació amb una visió territorial. 
La perspectiva territorial és fonamental en la 
formulació d’estratègies de desenvolupament 
local; és un eix central del model d’ordenació 
de polítiques d’ocupació. Per això s’ha comptat 
amb la participació d’universitats valencianes i 
les tasques s’han centrat en els seus respectius 
entorns territorials a escala provincial. Ens re-
ferim a la Universitat de València, la Universitat 
Jaume I de Castelló i la Universitat de Alacant. 
A més la Universitat de València ha realitzat les 
tasques de coordinació general del projecte.

ELS FONAMENTS DEL PROJECTE AVALEM 
TERRITORI

El desenvolupament d’aquest projecte té com 
a punt de partida la importància d’optar per la 
territorialització de les polítiques d’ocupació per 
a adaptar-les a les singularitats i necessitats de 
cada territori. Som conscients que els territoris, 
és a dir, aquelles construccions socials identifi-

cades amb uns espais geogràfics determinats, 
posseeixen uns trets singulars que difereixen 
entre ells. Tan important com la identificació de 
l’escala espacial adequada és prendre conscièn-
cia de les particularitats de cada un d’aquests 
mercats laborals locals-territorials. Ni els pro-
blemes laborals es troben homogèniament re-
partits per l’espai, ni la dinàmica dels diferents 
territoris és equiparable. En conseqüència, no té 
sentit aplicar les mateixes polítiques d’ocupació 
en tots els territoris. Més aviat al contrari, amb 
vistes a augmentar l’eficiència i eficàcia de les 
polítiques d’ocupació, es requereix optar per la 
territorialització de les mateixes, en el sentit 
d’adaptar-les a les peculiaritats i necessitats de 
cada territori.

D’altra banda, els mercats laborals locals consti-
tueixen l’escala fonamental per analitzar la situ-
ació laboral així com per al disseny i l’organitza-
ció de les polítiques d’ocupació. En certa manera 
l’impuls de Avalem Territori persegueix la recu-
peració d’uns acords territorials per l’ocupació, 
renovats mitjançant la recuperació de l’escala 
supramunicipal d’actuació. Un canvi de rumb 

EL PROJECTE AVALEM TERRITORI. 
LA PERSPECTIVA TERRITORIAL EN LES 
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SERVEF
Jorge Hermosilla Pla 
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en el qual es pretén la potenciació d’uns acords 
territorials per l’ocupació reformats en diversos 
sentits.

Finalment, aquesta iniciativa persegueix la parti-
cipació. D’una banda perquè es pretén conservar 
el seu tradicional caràcter participatiu; d’altra 
banda, perquè s’opta per un plantejament in-
tegral, capaç d’englobar la totalitat del territori 
valencià. Aquest plantejament és coherent amb 
la realitat dels mercats locals. El caràcter partici-
patiu del programa Avalem Territori contribueix 
a la definició general de l’estratègia territorial a 
seguir en la instrumentació de la mateixa i en 
l’elaboració del diagnòstic territorial que ha de 
informar-la i alimentar-la.

LA IMPLANTACIÓ 
D’AVALEM TERRITORI. 
LA PERSPECTIVA 
TERRITORIAL EN EL 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL

Les tasques d’identifica-
ció d’aquells trets que ca-
racteritzen els mercats laborals s’han plantejat 
des d’una perspectiva del desenvolupament 
territorial, de manera que s’han considerat: a) 
els recursos endògens, les bases per al desen-
volupament territorial; b) els processos d’inno-
vació, el coneixement del territori; c) la configu-
ració de xarxes, les dinàmiques d’interacció en 
el territori.

Una trilogia de processos que faciliten la confi-
guració de “territoris intel·ligents”, capaços de 
contribuir a millorar la qualitat de vida de la so-
cietat que els habita.

Així doncs la perspectiva territorial adquireix 
protagonisme en el desenvolupament local; en 
aquest sentit és imprescindible la identificació 
d’aquelles institucions, agents i administraci-
ons que actuen sobre la creació d’ocupació, la 
millora d’oportunitats laborals i, en general, 
l’ocupabilitat en els mercats laborals locals. Les 

administracions locals són els agents principals 
en la gestió de les polítiques d’ocupació, capa-
ços de contribuir en els anàlisis i diagnòstics de 
detecció i oportunitats que ofereix un territori 
determinat. L’Administració Autonòmica, per la 
seua banda, ha d’estimular, donar suport i coor-
dinar aquest tipus d’actuacions.

ELS DIAGNÒSTICS TERRITORIALS. 
OPORTUNITATS PER ALS MERCATS LABORALS

Quines estratègies dirigides a la creació d’ocu-
pació s’han de dissenyar perquè la seua apli-
cació tinga èxit? Les accions plantejades per 
afavorir l’ocupació a Morella han de ser simi-
lars a les de Torrevella? I les de la comarca 
de la Serranía en relació amb les de la Safor? 

Qui ha de participar en 
el plantejament d’aques-
tes accions? Com proce-
dir per garantir l’eficàcia 
d’aquestes estratègies?

 Avui no hi ha dubte del 
protagonisme que adqui-
reix el territori quan es 

procedeix a traçar les estratègies de desenvolu-
pament local fonamentades en l’ocupació. El ter-
ritori, lluny de ser un concepte simple i senzill, té 
una naturalesa complexa donada la seua pròpia 
condició: és un espai concret pertinent a un perí-
ode històric, és un àmbit de relacions que pren 
cos mitjançant la configuració de xarxes, és un 
suport físic per la innovació. Fins i tot es pot con-
siderar com un agent clau del creixement econò-
mic i social, dipositari de diversos recursos.

El territori acull xarxes de diversa naturalesa 
(empresarials, econòmiques, públiques, priva-
des, institucionals, socials, etc.); unes xarxes que 
es converteixen en la forma espacial dominant 
de vertebració del poder i que interactuen amb 
l’espai concret dels llocs. La innovació, habitu-
alment, està relacionada amb les noves pautes 
econòmiques, socials i territorials, a mesura 
que s’incorporen noves tecnologies. Com ens 
expliquem sinó el dinamisme empresarial d’Ibi 

i la seua comarca tot i la crisi del sector dels jo-
guets? Com és possible que territoris amb trets 
similars aconsegueixin nivells de desenvolupa-
ment tan diferents?

Els recursos territorials adquireixen especial 
significació en els processos de desenvolupa-
ment local, en particular els dirigits a la creació 
d’ocupació. Es requereix l’ús imaginatiu, racional, 
dinàmic i equilibrat dels recursos endògens dis-
ponibles i de diferent naturalesa (humans, na-
turals, socials, culturals, etc.). En conseqüència, 
ens referim a unitats espacials definides per les 
seves singularitats, les seves particularitats en 
funció dels seus recursos, les seves xarxes i els 
seus processos d’innovació. No hi ha dos territo-
ris idèntics.

Quan ens proposem establir unes línies estra-
tègiques per a la creació d’ocupació, la millora 
d’oportunitats laborals i l’ocupabilitat, d’una ma-
nera eficaç, s’ha d’atendre a les necessitats dels 
ocupadors i dels futurs empleats, de les empre-
ses i dels treballadors, de qui actuen en el mer-
cat de treball local; s’ha de tenir en consideració 
als agents principals de la gestió de les políti-
ques d’ocupació, les administracions públiques 
locals (ajuntaments); i s’ha de considerar com a 
escala territorial recomanable la supramunici-
pal, unitat de treball ideal tant per a l’elaboració 
de diagnòstics com per a la formulació de políti-
ques d’ocupació efectives. Els Pactes Territorials 
per l’Ocupació implantats durant els últims anys 
constitueixen uns excel·lents precedents, avui 
coneguts per Acords Territorials.

Els diagnòstics amb un enfocament laboral i ter-
ritorial són instruments necessaris per a l’elabo-
ració de polítiques d’ocupació realistes i eficaces. 
Coneguem les nostres potencialitats però també 
les nostres dificultats, les nostres mancances. 
Els diagnòstics territorials permeten conèixer 
la realitat socioeconòmica de les unitats admi-
nistratives locals, els municipis. Aquests anàlisi 
han d’assumir la incorporació de la societat i en 
particular dels seus diversos col·lectius econò-
mics i socials, de manera que la participació siga 

un element diferenciador respecte a altres pro-
jectes. Aquests estudis fan possible el disseny i 
l’aplicació de les polítiques d’ocupació adaptades 
a la realitat territorial.

Per a això, els diagnòstics territorials constitu-
eixen una eina de treball interessant. Es basen 
en la metodologia dels estudis territorials, la 
determinació dels sistemes d’indicadors, així 
com l’especificació i el tractament de les fonts a 
consultar. Els estudis territorials s’han adaptat a 
la Comunitat Valenciana, als nostres municipis i 
comarques.

El Pla Avalem Territori, impulsat pel SERVEF, 
constitueix un pla d’adequació de les polítiques 
d’ocupació al territori i per a cada sector produc-
tiu, que respon a la necessitat de “territorialitzar” 
les polítiques d’ocupació així com de garantir la 
participació i el reconeixement dels agents lo-
cals a nivell sectorial i territorial. Els diagnòstics 
territorials tenen la seua raó de ser en aquest 
pla i insisteixen en la importància d’optar per la 
“territorialització” de les polítiques d’ocupació, 
per adaptar-les a les singularitats i necessitats 
de cada territori. No és el mateix el disseny d’es-
tratègies d’ocupació per a un municipi del litoral 
o de l’interior valencià, del medi urbà o del rural.

Uns anàlisis territorials que advoquen per la re-
cuperació de l’escala supramunicipal com a uni-
tat d’actuació, així com la universalitat d’acció al 
dirigir-se a la totalitat del territori valencià. S’in-
sisteix en comptar amb el caràcter participatiu 
d’aquests diagnòstics, ja que a les fonts estadís-
tiques s’incorpora la informació qualitativa pro-
cedent de la col·laboració i la implicació dels ac-
tors locals (empresaris, sindicats, corporacions 
locals, associacions, etc.) mitjançant enquestes i 
entrevistes, opinions i experiències que perme-
tin definir l’escenari sociolaboral en cada àmbit 
d’estudi.

Un procés d’esforç col·lectiu però de la mateixa 
manera de reflexió que persegueix una meta, 
l’anàlisi integrat que aglutina els diagnòstics 
tècnics (DAFO) i la participació pública. En defi-

Els diagnòstics amb un 
enfoc laboral i territorial 

són instruments necessaris 
per a la elaboració de 
polítiques d’ocupació 
realistes i eficaces.
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nitiva un projecte basat en el desenvolupament 
de múltiples anàlisis integrats de municipis i 
comarques per al conjunt del nostre territori, 
capaços de definir el sistema territorial valen-
cià en les diverses escales espacials. Un repte 
col·lectiu, un objectiu assolible, un objectiu que 
il·lusiona. La millora de la qualitat de vida dels 
valencians.

Els diagnòstics territorials són 
anàlisis integrats que permeten:

• La identificació de les qualitats de 
l’espai geogràfic i de les seves possi-
bilitats, mitjançant un anàlisi integrat 
territorial.
• La diferenciació d’unitats territori-
als operatives. Espais funcionals que 
tenen una coherència de desenvolu-
pament.
• La determinació dels problemes i 
les possibilitats de desenvolupament, 
per tal de caracteritzar les bases de 
l’estratègia local.
• La identificació, l’anàlisi i la carac-
terització dels recursos endògens, 
amb l’objectiu d’afavorir l’estímul 
d’aquest potencial.
• El reconeixement de l’estructura i 
de l’organització existent en el marc 
local: les xarxes locals.

AVALEM TERRITORI, 
UN PROGRAMA PIONER

QUÈ s’ha realitzat
L’elaboració del Pla AVALEM Territori. 
Es tracta d’un pla d’adequació de les 
polítiques d’ocupació al territori i als 
sectors productius

PER QUÈ s’ha realitzat
Existia la necessitat de revisar el mo-
del actual i d’avançar cap a un sis-
tema valencià d’ocupació en xarxa. 
S’aposta per la territorialització de 
les polítiques d’ocupació així com la 
participació i el reconeixement dels 
agents a nivell sectorial i territorial

PER A QUÈ s’ha fet
L’objectiu del Pla Avalem Territori és 
la dinamització territorial com a eix 
central d’un nou model d’ordenació, 
disseny i aplicació de les polítiques 
d’ocupació

QUAN i ON s’ha realitzat
La totalitat del territori de la Comu-
nitat Valenciana, mitjançant la parti-
cipació dels Acords Territorials per a 
l’Ocupació i les universitats valencia-
nes, i un plantejament supramunici-
pal d’actuació.

COM s’ha realitzat
La unitat territorial han estat els mer-
cats laborals locals-territorials ja que 
constitueixen l’escala fonamental per 
a l’anàlisi de la situació laboral. S’han 
realitzat 35 diagnòstics territorials.

QUAN s’ha realitzat
Durant l’exercici 2017 s’ha desenvolu-
pat la fase de diagnòstics territorials 
del programa Avalem Territori

En aquest capítol es pretén presentar una anàli-
si global de la situació i evolució recent del mer-
cat de treball de la Comunitat Valenciana, que 
puga servir com a marc general dels diagnòs-
tics territorials realitzats en el marc de Avalem 
Territori. Es revisarà la relació de la població 
amb l’activitat econòmica, el nivell educatiu 
de la població ocupada i aturada i la incidèn-
cia d’alguns indicadors de precarietat laboral, 
utilitzant per a això dades procedents de l’En-
questa de Població Activa (EPA) realitzada per 
l’Institut Nacional d’Estadística per al període 
2008-2017. Aquesta anàlisi es complementa 
amb una visió comarcal, situant dins el context 
valencià la forma en què els esmentats fenò-
mens laborals s’han concretat i han evolucionat 
en les diferents comarques, a partir de dades 
procedents del Portal Estadístic de la Genera-
litat Valenciana. Es dedica a més una especial 
atenció a la distribució sectorial de l’ocupació, 
amb una perspectiva autonòmica i comarcal, 
determinant a grans trets els models produc-
tius o vectors d’especialització productiva dels 
diferents territoris valencians. Es realitza per 
últim una anàlisi de l’especialització territorial 
en els llocs de treball més qualificats..

1. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR

L’evolució del mercat laboral valencià des de 
2008 ha estat totalment condicionada pel con-
text de crisi, concretat en una profunda recessió 
fins al principi de 2014 i una insuficient recu-
peració posterior (Taula 1). La població en edat 
de treballar havia experimentat un important 
augment en el període expansiu previ a la crisi, 
en què la incorporació de persones de nacio-
nalitat estrangera va ser determinant. El ritme 
d’augment poblacional es modera a l’inici de la 
crisi, la població en edat de treballar es man-
té força estable fins a 2012 i posteriorment es 
redueix fins a 2016, cosa que no havia passat 
prèviament a la Comunitat Valenciana. Si ens 
referim a la població activa (ja siga perquè té 
feina o perquè ho està buscant), s’observa que 
s’ha reduït de forma pràcticament contínua a 
partir de 2009, la qual cosa és també una no-
vetat en el mercat laboral valencià, caracterit-
zat fins a l’inici d’aquesta crisi per un augment 
continu de la població activa (fins i tot en fases 
de crisis anteriors). El resultat d’aquestes di-
nàmiques és una lleugera reducció de la taxa 
d’activitat a l’inici de la crisi i un augment de 
dos punts entre 2011 i 2017 (superant el 75% 

EL MERCAT LABORAL VALENCIÀ: 
VISIÓ GLOBAL
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de la població de 16 a 64 anys). Les diferències 
de gènere són significatives tant en l’evolució 
de la població activa com de la taxa d’activitat, 
que creixen de forma gairebé contínua entre 
les dones i es redueixen entre els homes. La 
taxa d’activitat femenina continua sent inferior 
a la masculina, encara que la bretxa s’ha redu-
ït des de 19 punts el 2008 a prop de 11 punts 
en 2014 i 2017.

Taula 1. Població de 16 i més anys per relació amb l’acti-

vitat econòmica i taxes d’activitat, ocupació i atur (referi-

des a població de 16 a 64 anys). Comunitat Valenciana. 

Font: INE, Enquesta de Població Activa (dades del primer 

trimestre de cada any).

La població ocupada ha experimentat una pro-
funda reducció (gairebé un 23%) entre 2008 i 
2014, i un increment posterior (gairebé el 11% 
entre 2014 i 2017) que no ha aconseguit recu-

perar els nivells d’ocupació anteriors a la crisi. 
Per tant, la població aturada pràcticament es va 
triplicar entre 2008 i 2013, i s’ha reduït poste-
riorment en el context de contenció de la po-
blació activa i d’augment de l’ocupació. No obs-
tant això, en 2017 el volum d’aturats és encara 
el doble que a l’inici de la crisi, mostrant l’im-
portant recorregut que queda per superar l’im-
pacte de la recessió. Aquesta evolució es capta 
igualment amb la taxa d’atur que, sent inferior 
al 10% el 2008, va arribar gairebé del 29% cinc 

anys després i encara estava en un 21% a prin-
cipis de 2017. El diferencial de gènere en la taxa 
de desocupació, tradicionalment negatiu per a 
les dones, es va reduir en el moment àlgid de la 
crisi a causa d’una major destrucció d’ocupació 
masculina que femenina, si bé amb la recupe-
ració de l’ocupació torna a aparèixer la bretxa 
contrària a les dones, la taxa d’atur el 2017 su-
pera en més de dos punts la dels homes. Final-
ment, la taxa d’ocupació sintetitza l’evolució de 

Taxa activitat 16-64 Taxa d’atur Taxa d’ocupació 
16-64

Comunitat 
Valenciana

Població 
activa 
(milers)

Població 
ocupada 
(milers)

Població 
aturada 
(milers)

Ambdós 
sexes

Dones Amb-
dós 
sexes

Dones Amb-
dós 
sexes

Dones

2008T1 2.506,4 2.266,0 240,4 74,4% 64,8% 9,6% 11,6% 67,2% 57,3%

2009T1 2.522,9 2.049,7 473,2 74,5% 65,8% 18,8% 19,4% 60,5% 53,0%

2010T1 2.501,8 1.940,1 561,7 74,3% 66,7% 22,5% 21,7% 57,6% 52,1%

2011T1 2.469,0 1.883,9 585,1 73,7% 67,1% 23,7% 24,1% 56,2% 50,9%

2012T1 2.480,9 1.815,3 665,6 74,4% 67,6% 26,8% 26,0% 54,4% 49,9%

2013T1 2.470,8 1.761,0 709,8 74,8% 68,5% 28,7% 30,2% 53,2% 47,7%

2014T1 2.435,8 1.752,7 683,1 74,9% 69,3% 28,0% 29,2% 53,7% 49,0%

2015T1 2.425,1 1.836,3 588,8 75,1% 69,3% 24,3% 25,0% 56,7% 51,9%

2016T1 2.421,8 1.892,8 529,0 75,4% 69,7% 21,8% 23,2% 58,9% 53,4%

2017T1 2.423,7 1.944,6 479,2 75,6% 70,3% 19,8% 21,0% 60,6% 55,4%

Var 2008-2014 -2,8% -22,7% 184,2% 0,5% 4,6% 18,5% 17,5% -13,5% -8,3%

Var 2014-2017 -0,5% 10,9% -29,8% 0,8% 0,9% -8,3% -8,2% 6,8% 6,4%

Var 2008-2017 -3,3% -14,2% 99,3% 1,3% 5,5% 10,2% 9,4% -6,6% -1,8%

la taxa d’atur i de la taxa d’activitat, mostrant 
una forta caiguda fins a 2014 i que, tot i la mi-
llora en els últims tres anys, encara s’està lluny 
del nivell d’ocupació previ a la crisi.

Podem completar aquesta visió global de la re-
lació de la població valenciana amb l’activitat 
econòmica amb una anàlisi a nivell comarcal, 
a partir de les estimacions de l’EPA a nivell in-
ferior a la província1 que realitza el Portal Es-
tadístic de la Generalitat Valenciana (Taula 2) . 
S’observa que totes les comarques presenten 
una disminució de la taxa d’ocupació (mesura-
da com a proporció de la població de 16 a 64 
anys que té feina) entre 2009 i 2013, així com 
un augment posterior de l’esmentada taxa. No 
obstant això, la recent recuperació de l’ocupa-
ció no ha estat suficient en tots els territoris 
com per assolir el 2016 nivells superiors als 
existents abans de la crisi. Les taxes d’ocupa-
ció comarcals presenten, d’acord amb aquesta 
font, un rang de varietat no gaire ampli (amb 
un màxim proper al 62% i un mínim del 58% en 
2016). Són una mica superiors a la mitjana va-
lenciana a l’Horta Sud, La Marina Baixa, la Ribe-
ra Baixa, l’Horta Nord i València, mentre que són 
una mica inferiors a la mitjana al Baix Maestrat, 
l’Horta Oest, la Plana Baixa i del Baix Segura.

Pel que fa a la incorporació de la població al mer-
cat de treball (siga buscant una feina o bé ocu-
pant-la), destaquen en 2016 amb les taxes d’acti-
vitat més altes l’Horta Sud i la Ribera Alta (que han 
millorat la seua posició des de 2009), així com les 
tres comarques del Vinalopó i la Safor. Per contra, 
les taxes d’activitat més baixes en 2016 es troben 
als Ports, l’Alt Maestrat, L’Alt Millars, l’Alcalatén i 
la Plana d’Utiel-Requena; es tracta en general de 
territoris d’interior que ja es caracteritzaven per 
baixes taxes d’activitat a l’inici de la crisi i que no 
han millorat posicions posteriorment (a diferèn-
cia del que ha passat, per exemple, en La Vall de 
Cofrents-Aiora, El Racó de Ademús o Els Serrans, 
les taxes d’activitat en 2016 superen les de 2009).

1La significativitat estadística d’aquestes dades és inferior a la que 
tenen els resultats provincials, autonòmics o nacionals que l’Insti-
tut Nacional d’Estadística publica a partir de l’EPA, ja que aquesta 
enquesta està dissenyada per obtenir els resultats més fiables te-
nint com a màxim nivell de desagregació l’àmbit provincial.

Pel que fa a la incidència de la desocupació a 
nivell comarcal, aquesta explotació de dades 
de l’EPA assenyala que en l’any 2013, en el mo-
ment àlgid de la crisi, els territoris que van pa-
tir una major taxa d’atur (superant el 30% de la 
població activa) van ser les tres comarques del 
Vinalopó, així com l’Horta Sud i l’Horta Oest, la 
Plana Baixa i la Costera. Totes elles ja es carac-
teritzaven per ser les de major desocupació a 
l’inici de la crisi i, tot i la millora recent de l’ocu-
pació que ha fet baixar les taxes d’atur en tots 
els territoris, continuen tenint (excepte La Plana 
Baixa) taxes superiors a la mitjana. Per contra, 
les comarques de menor taxa d’atur (del 20% al 
25%) van ser els Ports, l’Alt Maestrat, L’Alt Mi-
llars, La Marina Baixa i la Marina Alta, El Racó 
d’Ademús i la Plana d’Utiel-Requena, que el 
2016 continuen ostentant posicions baixes pel 
que fa a incidència de la desocupació2. Ara bé, 
cal assenyalar que en aquests territoris la baixa 
taxa d’atur no s’associa tant a una bona situa-
ció comarcal d’ocupació com al seu baix nivell 
d’activitat (excepte a La Marina Baixa).

2. EDUCACIÓ, OCUPACIÓ I ATUR

Tornant de nou a l’anàlisi global de la Comunitat 
Valenciana amb dades de l’EPA, ara centrant-nos 
en els nivells educatius de la població ocupada, a 
principis de 2017 trobem un 37% d’ocupats amb 
educació superior (formació professional supe-
rior, grau i màster universitaris, diplomatura, lli-
cenciatura, doctorat), bastant per sobre el 29% 
existent en 2007 i pràcticament igual al nivell 
de 2014. És a dir, les persones amb major nivell 
educatiu han resistit millor la destrucció d’ocu-

2 La validesa d’aquestes afirmacions ha de matisar per les precau-
cions derivades de la insuficient fiabilitat estadística de les dades 
de l’EPA a nivell subprovincial. Per això les hem contrastat amb un 
indicador diferent que permet una altra aproximació metodològica 
a la incidència de la desocupació a nivell comarcal, obtingut com-
parant el volum d’atur registrat en una comarca (proporcionat pel 
SERVEF) amb el nombre de persones de 16 a 64 anys residents en 
aquest territori (d’acord amb el Padró Municipal Continu de l’INE). 
D’acord amb aquest indicador (percentatge de persones residents 
que formen part de l’atur registrat), es confirma que els territoris 
amb major incidència de la desocupació el 2016 són les tres co-
marques del Vinalopó, l’Horta Oest, l’Horta Sud i la Costera, a més 
de l’Alcoià i eL Comtat (que no obstant això no apareixen entre el 
llistat elaborat amb dades de l’EPA). D’altra banda, es confirma que 
les comarques amb menor incidència de l’atur registrat sobre la 
població serien dels Ports, l’Alt Maestrat, l’Alt Millars i la Plana d’Uti-
el-Requena, a més dels Serrans i el Racó d’Ademús.
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pació en la fase recessiva (en la qual fins i tot 
va augmentar una mica el volum d’ocupats amb 
educació superior), i en l’etapa més recent de 
creixement estan mantenint la seua importància 
relativa dins de la població ocupada. D’altra ban-
da, les persones amb estudis secundaris supe-
riors al nivell obligatori han mantingut el seu pes 

relatiu en prop del 24% de l’ocupació al llarg de 
tot el període 2007-2017.

En canvi, ha estat el grup dels ocupats de menys 
nivell educatiu el que ha perdut importància re-
lativa durant l’etapa recessiva. Així, les perso-
nes amb estudis de primera etapa d’educació 

secundària (nivell obligatori) van passar de re-
presentar el 34% dels ocupats el 2007 al 30% el 
2014, tot i que després han augmentat de nou 
aquest pes relatiu. La pitjor situació d’ocupació 
correspon a les persones amb estudis d’edu-
cació primària complets o incomplets, que van 
passar del 13% el 2007 al 8% el 2014 i que han 
continuat perdent presència en la població ocu-
pada en l’etapa de millora de l’ocupació (fins al 
5% el 2017). Cal assenyalar també el biaix de 
gènere, observable en el fet que dins el col·lec-
tiu de dones ocupades la presència de les que 
tenen educació superior és clarament superior 
a la dels homes amb aquest nivell, mostrant la 
necessitat d’acumular acreditacions educatives 
que tenen les dones enfront dels homes per ac-
cedir a l’ocupació.

Podem obtenir una imatge similar del desigual 
impacte de la crisi i la recuperació segons ni-
vells educatius si analitzem la taxa d’atur. A 
principis de 2014, moment en què finalitza la 
destrucció d’ocupació i en el qual la taxa d’atur 
se situava en un 28%, la incidència de la deso-
cupació era deu punts inferior entre les perso-
nes actives amb educació superior. La resta de 
nivells educatius presentaven taxes superiors a 
la mitjana, però la diferència menor es dona-
va en el col·lectiu amb estudis de segona etapa 
d’educació secundària (postobligatòria). En can-
vi, les taxes d’atur més elevades corresponien a 
les persones de nivells educatius inferiors (38% 
en els actius que tenien només educació pri-
mària, 49% en el grup sense estudis primaris 
complets). El biaix de gènere és també obser-
vable aquí, ja que el 2017 les dones de tots els 
nivells d’educació tenen taxes d’atur superiors 
a les dels homes amb els seus mateixos estu-
dis. Més encara, resulta expressiu assenyalar 
que les dones amb estudis de segona etapa de 
secundària tenen una taxa d’atur pràcticament 
igual a la dels homes que només tenen la se-
cundària obligatòria.

3.PRECARIETAT LABORAL: TEMPORALITAT 
I JORNADA PARCIAL

El mercat laboral valencià s’ha caracteritzat en 
les darreres dècades per una important presèn-
cia de fenòmens o dimensions de la precarietat 
laboral, entesa com a situacions de vulnerabili-
tat pel que fa a condicions d’ocupació, de treball 
i salarials, els quals ja estaven presents molt 
abans de la crisi recent, conferint una important 
debilitat al “model” valencià d’ocupació (Banyuls 
et al 2002). Aquesta precarietat laboral es relaci-
ona amb característiques estructurals del model 
productiu (especialització sectorial, estructura 
empresarial) i amb determinades pràctiques de 
gestió de la mà d’obra centrades en una pers-
pectiva de flexibilitat laboral simple. La crisi des-
encadenada el 2008 ha posat de manifest la im-
portància de la precarietat existent prèviament, 
particularment de la inestabilitat de l’ocupació, 
com un element estructural que s’ha traduït en 
una especial incidència de la desocupació en 
l’àmbit valencià (Banyuls et al 2010).

El grau d’estabilitat o temporalitat de l’ocupa-
ció és una de les condicions més significatives 
per definir la precarietat laboral. La Comunitat 
Valenciana es caracteritza per una important 
temporalitat de l’ocupació assalariada (Taula 3), 
per sobre de la mitjana espanyola (que al seu 
torn és elevada en el context europeu). La re-
cessió posterior a 2007 va suposar una impor-
tant destrucció d’ocupació temporal, en bona 
mesura resultat de la crisi d’un sector de gran 
eventualitat com és la construcció i de la pèr-
dua dels llocs de treball de menor productivitat, 
a més de l’escàs cost de rescissió dels contrac-
tes temporals. Així, l’ocupació temporal entre 
2008 i 2014 es va reduir en un 41%, mentre que 
l’ocupació indefinida ho va fer en un 16%. Com a 
resultat, la taxa de temporalitat (proporció d’as-
salariats amb contracte temporal) va baixar del 
33% el 2008 a gairebé el 26% el 2014, sense 
que això signifiqués una millora de les condici-
ons d’ocupació, sinó un ajust a la baixa diferen-
ciat del volum de llocs de treball en un context 
de recessió. Per contra, l’expansió de l’ocupació 

Mitjanes anuals Taxa d’activitat (%) Taxa d’ocupació (%) Taxa d’atur (%)

2009 2013 2016 2009 2013 2016 2009 2013 2016

Comunitat Valenciana 74,8 75,0 75,8 59,2 53,9 60,1 20,9 28,2 20,7

El Comtat 72,6 73,8 75,1 57,1 53,3 60,1 21,3 27,8 20,0

L’Alcoià 74,2 72,5 75,3 57,3 51,2 60,2 22,8 29,4 20,1

L’Alt Vinalopó 74,1 74,1 76,5 57,1 51,3 60,1 22,9 30,8 21,4

El Vinalopó Mitjà 76,9 74,2 77,6 56,2 49,6 59,1 26,9 33,1 23,8

La Marina Alta 74,2 73,0 73,1 60,6 55,2 59,4 18,4 24,4 18,7

La Marina Baixa 76,6 74,8 75,2 62,3 57,0 61,6 18,7 23,8 18,1

L’Alacantí 73,2 73,3 76,2 57,8 53,0 60,5 21,0 27,7 20,7

El Baix Vinalopó 76,5 74,3 77,7 56,5 50,0 59,5 26,1 32,7 23,4

El Baix Segura/La Vega Baja 74,8 74,9 74,1 59,3 54,7 58,7 20,8 26,9 20,7

Els Ports 69,4 70,5 68,3 61,9 55,9 59,8 10,9 20,5 12,4

L’Alt Maestrat 70,4 71,5 70,0 61,3 55,9 60,4 12,9 21,9 13,7

El Baix Maestrat 75,7 76,0 73,2 62,3 53,5 58,1 17,7 29,6 20,7

L’Alcalatén 76,5 74,5 72,7 61,2 54,3 59,6 20,1 27,0 18,0

La Plana Alta 77,0 76,1 75,2 62,2 54,3 60,7 19,2 28,6 19,3

La Plana Baixa 75,0 76,4 73,1 58,4 52,8 58,3 22,1 30,8 20,3

El Alto Palancia 72,9 75,7 73,5 60,6 54,0 60,0 17,0 28,7 18,4

El Alto Mijares 71,6 74,1 71,9 61,7 57,0 60,7 13,6 23,0 15,8

El Rincón de Ademuz 71,8 75,8 74,2 60,4 57,5 60,5 15,8 24,4 18,4

Los Serranos 72,1 74,4 73,7 58,7 55,4 59,8 18,5 25,5 18,8

El Camp de Túria 72,3 73,0 74,4 58,6 53,4 59,7 18,9 26,9 19,7

El Camp de Morvedre 75,0 76,8 76,3 58,6 55,0 60,2 21,8 28,4 21,1

L’Horta Nord 74,2 75,5 76,0 59,4 55,2 61,1 20,0 26,9 19,6

L’Horta Oest 73,7 77,1 76,2 57,2 54,0 58,2 22,4 30,0 23,6

València 74,8 75,2 76,2 61,3 55,9 61,1 18,1 25,6 19,8

L’Horta Sud 75,4 74,3 78,5 58,2 51,1 61,8 22,8 31,2 21,3

La Plana de Utiel-Requena 72,5 74,0 72,7 59,2 55,7 59,8 18,4 24,7 17,7

La Hoya de Buñol 73,8 76,2 74,4 59,9 56,1 60,1 18,9 26,4 19,2

El Valle de Cofrentes-Ayora 70,0 74,7 75,9 57,2 54,9 59,9 18,2 26,6 21,1

La Ribera Alta 75,4 76,8 77,8 58,4 54,1 61,5 22,5 29,5 21,0

La Ribera Baixa 74,2 74,7 76,0 58,4 53,1 60,4 21,3 28,9 20,6

La Canal de Navarrés 76,1 80,7 76,0 61,1 58,5 59,9 19,6 27,6 21,2

La Costera 75,4 77,3 76,2 58,9 54,1 59,3 21,8 30,1 22,1

La Vall d’Albaida 73,3 73,0 75,2 57,7 51,4 59,6 21,3 29,6 20,7

La Safor 76,5 76,4 76,6 60,7 54,3 59,8 20,7 28,9 21,9

Taula 2. Taxes d’activitat, atur i ocupació per comarques (mitjanes anuals). Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball), 

referits a la població de 16 a 64 anys segons relació amb l’activitat econòmica, procedents d’una explotació de l’EPA.
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des 2014 s’està caracteritzant per un augment 
de la taxa de temporalitat (que arriba al 27% el 
2017), com a conseqüència d’un major ritme de 
creixement de l’ocupació temporal. La tempo-
ralitat afecta una mica més a les dones que als 
homes, si bé en aquest indicador de precarietat 
laboral el biaix de gènere no és massa significa-
tiu (poc més d’un punt).

D’altra banda, la recessió de 2008 a 2014 se va 
traduir en una caiguda important de l’ocupació 
a jornada completa (que es va reduir gairebé un 
29%), alhora que creixia l’ocupació a jornada par-
cial (un 17%). D’aquesta manera, la incidència de 
la jornada parcial va créixer gairebé set punts i 
va arribar al 20% el 2014, nivell que s’ha man-
tingut posteriorment i sempre per sobre de la 
mitjana espanyola. És a dir, la jornada parcial ha 
estat una forma d’ajust de l’ocupació en el perío-
de de crisi i es configura com una situació relati-
vament habitual en l’etapa de creixement actual 
de l’ocupació. A més, es caracteritza en general 
per ingressos insuficients i per una important 
involuntarietat3, configurant així com una forma 
de precarietat laboral que ha de ser considerada 
com a tal, a més de la temporalitat o al seu costat. 
De fet, les dades de l’EPA a nivell estatal indiquen 
que el 2017 la meitat dels assalariats subocu-

3 No es disposa de dades fiables de l’EPA per a la Comunitat 
Valenciana sobre la involuntarietat de la jornada parcial, però a 
nivell estatal en 2014 un 63% de les persones ocupades a jorna-
da parcial indicaven com a motiu no haver pogut trobar feina de 
jornada completa. Aquesta proporció era del 32% el 2007, abans 
de l’inici de la crisi.

pats tenien un contracte temporal. La feminitza-
ció de l’ocupació a jornada parcial a la Comunitat 
Valenciana en 2008 era un 80%, i el 2017 supera 
el 70%. La incidència de la jornada parcial a les 
dones ocupades (més del 31% el 2017) gairebé 
triplica el nivell corresponent als homes. L’assig-
nació familiar del treball reproductiu domèstic i 
certes pràctiques de discriminació empresarial 

en la contractació laboral expliquen aquest evi-
dent biaix de gènere.

Passem a abordar ara aquestes condicions pre-
càries d’ocupació i treball en una perspectiva 
comarcal, utilitzant per a això dades d’afiliaci-
ons al Règim General de la Seguretat Social, que 
corresponen a treballs per compte d’altri4. Ens 
referirem només a l’etapa d’expansió de l’ocu-
pació entre 2013 i 2017, en què el volum de per-
sones en alta laboral amb contracte de durada 
indefinida han crescut un 9% i les de contracte 
temporal més del 36% (Taula 4). El resultat ha 
estat un augment de la taxa de temporalitat de 
les persones afiliades a la Seguretat Social, que 
ha passat d’una mica menys del 30% el 2013 
a superar el 34% el 2017. Les comarques amb 
una temporalitat més elevada en 2017 (supe-
rior al 37%) són La Vall de Cofrents-Aiora, El 
Racó d’Ademús, la Marina Baixa i la Marina Alta, 
el Baix Segura, el Baix Vinalopó, L’Alt Millars i 
el Baix Maestrat. Per contra, les comarques 
amb una taxa de temporalitat més baixa en el 
context valencià (inferior al 28%) són l’Alcala-

4 Les dades d’aquesta font no són comparables als de l’EPA, però 
a partir d’ells es pot fer una anàlisi a nivell comarcal de la tempo-
ralitat i la jornada parcial, cosa que l’EPA no permet fer amb fiabi-
litat estadística suficient. El seu interès està en situar comparati-
vament les diferents comarques, més que en els valors absoluts.i

Comunitat Valenciana 2008T1 2014T1 2017T1 Var 2008-14 Var 2014-17 Var 2008-17

Total ocupats (milers) 2.266,0 1.752,7 1.944,6 -22,7% 10,9% -14,2%

Total assalariats (milers) 1.875,3 1.419,1 1.614,8 -24,3% 13,8% -13,9%

Assalariats indefinits (milers) 1.256,3 1.054,7 1.177,7 -16,0% 11,7% -6,3%

Assalariats temporals (milers) 619,0 364,4 437,0 -41,1% 19,9% -29,4%

Ocupats jornada completa (milers) 1.965,1 1.401,3 1.551,4 -28,7% 10,7% -21,1%

Ocupados jornada parcial (miles) 300,9 351,4 393,1 16,8% 11,9% 30,6%

Taxa salarització 82,8% 81,0% 83,0% -1,8% 2,1% 0,3%

Taxa temporalitat 33,0% 25,7% 27,1% -7,3% 1,4% -5,9%

Incidència jornada parcial 13,3% 20,0% 20,2% 6,8% 0,2% 6,9%

tén, l’Alt Maestrat, l’Horta Nord, l’Horta Sud i el 
Comtat. La temporalitat ha crescut entre 2013 i 
2017 en gairebé totes les comarques, però han 
tingut augments superiors a sis punts L’Alt Mi-
llars, la Foia de Bunyol, la Costera i el Comtat, a 
causa del fort creixement en aquests territoris 
dels assalariats temporals (superior al 50% en-

Afiliacions Règim General 
de la Seguretat Social

Afiliacions contracte indefinit Afiliacions contracte temporal Taxa 
temporalitat

2013 2017 Variació 
2013-17

2013 2017 Variació 
2013-17

2013 2017

Comunitat Valenciana 787.289 861.890 9,5% 337.217 460.632 36,6% 29,7% 34,3%

El Comtat 4.279 4.995 16,7% 1.170 1.930 65,0% 21,3% 27,6%

L’Alcoià 14.646 17.437 19,1% 6.111 8.617 41,0% 29,2% 32,8%

L’Alt Vinalopó 7.939 8.937 12,6% 2.909 3.857 32,6% 26,6% 29,9%

El Vinalopó Mitjà 20.285 22.553 11,2% 7.938 9.780 23,2% 27,9% 30,0%

La Marina Alta 18.113 21.389 18,1% 9.796 13.856 41,4% 34,7% 39,1%

La Marina Baixa 23.136 26.070 12,7% 16.272 21.441 31,8% 41,0% 44,9%

L’Alacantí 103.796 108.601 4,6% 46.964 62.809 33,7% 30,9% 36,2%

El Baix Vinalopó 38.032 45.978 20,9% 19.766 27.662 39,9% 34,0% 37,2%

El Baix Segura/La Vega Baja 30.469 37.520 23,1% 19.561 27.374 39,9% 38,9% 42,0%

Els Ports 572 711 24,3% 279 308 10,4% 32,4% 30,0%

L’Alt Maestrat 923 957 3,7% 289 321 11,1% 23,7% 24,9%

El Baix Maestrat 9.826 10.311 4,9% 5.357 7.176 34,0% 35,0% 40,8%

L’Alcalatén 4.698 5.205 10,8% 1.139 1.723 51,3% 19,5% 24,7%

La Plana Alta 53.192 57.293 7,7% 24.743 34.129 37,9% 31,4% 36,7%

La Plana Baixa 26.425 29.586 12,0% 8.227 12.142 47,6% 23,6% 29,0%

El Alto Palancia 2.310 2.795 21,0% 995 1.214 22,0% 29,8% 30,1%

El Alto Mijares 419 489 16,7% 240 409 70,4% 36,3% 45,0%

El Rincón de Ademuz 109 109 0,0% 64 82 28,1% 36,8% 41,8%

Los Serranos 1.085 1.346 24,1% 522 566 8,4% 32,0% 29,0%

El Camp de Túria 21.964 25.933 18,1% 7.531 11.040 46,6% 25,4% 29,6%

El Camp de Morvedre 9.069 9.407 3,7% 4.079 4.640 13,8% 30,8% 32,8%

L’Horta Nord 37.761 39.127 3,6% 10.356 14.440 39,4% 21,4% 26,6%

L’Horta Oest 62.658 70.138 11,9% 20.117 29.296 45,6% 24,2% 29,2%

València 179.819 180.419 0,3% 74.495 98.819 32,7% 29,1% 35,0%

L’Horta Sud 26.160 30.883 18,1% 9.366 13.698 46,3% 24,0% 27,5%

La Plana de Utiel-Requena 3.275 3.585 9,5% 1.516 1.959 29,2% 31,4% 35,1%

La Hoya de Buñol 5.985 7.008 17,1% 1.869 3.239 73,3% 23,7% 31,3%

El Valle de Cofrentes-Ayora 1.068 1.067 -0,1% 897 994 10,8% 45,2% 47,5%

La Ribera Alta 24.020 27.598 14,9% 10.145 13.210 30,2% 29,5% 32,1%

La Ribera Baixa 14.959 19.910 33,1% 7.056 10.245 45,2% 31,9% 33,8%

La Canal de Navarrés 1.532 1.746 14,0% 670 790 17,9% 30,1% 30,8%

La Costera 6.590 7.523 14,2% 3.003 4.506 50,0% 30,4% 36,7%

La Vall d’Albaida 12.764 14.175 11,1% 4.273 5.878 37,6% 24,9% 29,1%

La Safor 19.352 21.038 8,7% 9.478 12.458 31,4% 32,7% 36,5%

Taula 4. Afiliacions al Registre General de la Seguretat 

Social, per tipus de contracte. Dades del segon trimes-

tre de cada any. Font: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, sectors 

productius, Comerç i Treball).

Taula 3. Població ocupada i assalariada per tipus de 

contracte i jornada. Comunitat Valenciana. Font: INE, En-

questa de Població Activa (dades del primer trimestre de 

cada any).
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tre 2013 i 2017). En canvi, les comarques amb 
major augment relatiu dels assalariats indefi-
nits han estat La Ribera Baixa, els Serrans, Els 
Ports, L’Alt Palància, el Baix Segura i el Baix Vi-
nalopó.

Pel que fa a la incidència territorial de l’ocupa-
ció a jornada parcial, les dades d’afiliacions re-
gistrades en el Règim General de la Seguretat 
Social recullen un 24% de persones assalari-
ades treballant a jornada parcial a la Comuni-
tat Valenciana, de les quals un 64% són dones. 
Aquestes xifres no són metodològicament com-
parables a les que estima l’EPA, però perme-
ten analitzar comarcalment aquest fenomen. 
D’acord amb aquesta font, a nivell autonòmic 
entre 2013 i 2017 va haver-hi un augment de 
l’ocupació a jornada parcial del 22%, superior 
a l’experimentat per l’ocupació a jornada com-
pleta. Les comarques amb una major incidència 
de la jornada parcial (superior al 27%) en 2017 
serien l’Alt Maestrat, els Ports, el Baix Segura, la 
Marina Alta, La Marina Baixa, el Baix Vinalopó, 
la Canal de Navarrés, la Costera , la Plana d’Uti-
el-Requena i els Serrans. Per contra, les comar-
ques en què menor incidència té la jornada par-
cial són l’Alcalatén, la Ribera Baixa, la Foia de 
Bunyol, el Comtat, la Plana Baixa i la Plana Alta. 
Finalment, cal assenyalar l’existència a nivell 
valencià d’un 3% d’afiliacions al Règim Gene-
ral de la Seguretat Social de treballadors fixos 
discontinus, si bé aquesta incidència supera el 
7% de l’ocupació a les tres comarques del Vi-
nalopó, el Baix Maestrat, l’Alt Millars, La Vall de 
Cofrents-Aiora i la Safor.

4. ESPECIALITZACIÓ SECTORIAL DE L’OCUPACIÓ

La crisi recent s’ha traduït en canvis significatius 
en l’estructura sectorial del mercat de treball va-
lencià, diferenciats entre la fase recessiva (2008-
2014) i la fase d’expansió posterior de l’ocupació 
(Taula 5). La recessió ha estat particularment 
intensa en una sèrie de sectors rellevants en 
l’economia valenciana, entre els quals destaca 
la construcció, que va perdre més del 72% de la 
seua ocupació entre 2008 i 2014, passant de do-

nar feina a més del 14% dels ocupats valencians 
a tot just superar el 5%. Aquesta extraordinària 
pèrdua de llocs de treball en la construcció su-
posa un terç de la reducció de l’ocupació valencià 
en aquesta etapa, alhora que explica en bona part 
dels mals resultats de l’ocupació masculina, ja que 
la construcció era i és un sector molt àmpliament 
masculinitzat i en enfonsar-se arrossega amb ell 
l’ocupació dels homes. Però la recessió també ha 
tingut un efecte intens en la indústria valenciana, 
que va perdre un 37% de la seua ocupació entre 
2008 i 2014, en part lligat a la pròpia evolució de la 
construcció (que afecta sectors industrials com la 
fabricació de productes metàl·lics o el moble) i en 
part per problemes de finançament i competitivi-
tat de les empreses industrials. Per la seua ban-
da, l’agricultura va patir la crisi però va mantenir 
la seua presència relativa en un 3% del conjunt de 
l’ocupació valencià.

Per contra, un conjunt d’activitats significatives 
format per comerç, transport i hostaleria, en 
què l’economia valenciana mostra una especia-
lització relativa en el context espanyol, va veure 
augmentar durant la recessió seua importància 
relativa en el conjunt de la població ocupada 
fins a superar el 34 % el 2014, tot i haver reduït 
la seua ocupació en un 10%. Finalment, l’única 
activitat que en aquesta fase recessiva va aug-
mentar la seua ocupació en termes absoluts (un 
11%) va ser el conjunt de serveis públics (ad-
ministració pública, educació, sanitat i serveis 
socials), que només va compensar parcialment 
la destrucció d’ocupació en la resta de sectors. 
Ara bé, si ens referim estrictament a l’ocupació 
de caràcter públic, el seu creixement en la fase 
recessiva va ser inferior (4%) i el 2013 va patir 
una important retallada lligada a l’aplicació de 
les mesures de consolidació fiscal. Els serveis 
de suport a les empreses (professionals i tèc-
nics, administratius i auxiliars), així com les ac-
tivitats recreatives, van reduir la seua ocupació 
per sota de la mitjana i amb això van superar el 
8% de la població ocupada.

L’expansió de l’ocupació a partir del 2014 se-
gueix transformant la distribució sectorial de 

Ocupats per branca d’activitat. Comunitat Valenciana.. Variació relativa Distribució sectorial

 2008-14 2014-17 2008T1 2014T1 2017T1

Total -22,7% 10,9% 100,0% 100,0% 100,0%

A. Agricultura -22,9% 12,4% 2,9% 2,9% 3,0%

Indústries extractives; subministrament d'energia elèctrica, 
gas, vapor i aire condicionat; subministrament d'aigua, activi-
tats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (B + D 
+ I)

-32,8% 75,3% 1,0% 0,9% 1,4%

C. Indústria manufacturera -37,2% 27,0% 18,2% 14,7% 16,9%

F. Construcció -72,5% 28,3% 14,4% 5,1% 5,9%

Comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor; 
transport i emmagatzematge; hostaleria (G + H + I)

-10,5% 5,5% 29,8% 34,4% 32,8%

J. Informació i comunicacions -8,6% -15,5% 1,6% 1,9% 1,4%

K. Activitats financeres i de segurs -26,6% -24,4% 2,4% 2,3% 1,5%

L. Activitats immobiliàries -6,7% 80,6% 0,5% 0,6% 0,9%

Activitats professionals, científiques i tècniques; activitats ad-
ministratives i serveis auxiliars (M + N)

-15,7% 19,5% 7,9% 8,6% 9,3%

Administració pública i defensa, Seguretat social obligatòria; 
educació; activitats sanitàries i de serveis socials (O + P + Q)

11,4% 4,5% 13,9% 20,1% 18,9%

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; llars que donen 
domèstics; altres serveis (R + S + T + U)

-11,7% 4,4% 7,4% 8,5% 8,0%

l’ocupació valenciana. La indústria manufacture-
ra ha vist créixer la seua ocupació per sobre de 
la mitjana, avançant posicions en el conjunt de la 
població ocupada, encara que sense tornar al ni-
vell previ a la crisi. També la construcció registra 
un creixement de l’ocupació, però augmentant 
molt poc el seu pes relatiu, mentre que l’agricul-
tura s’ha mantingut. Els serveis de suport a les 
empreses segueixen millorant la seua presència 
en el conjunt de l’ocupació, no així les activitats 
recreatives. El conjunt de comerç, transport i 
hostaleria ha crescut, però ha perdut certa im-
portància relativa en l’ocupació valenciana (tot 
i que encara suposa un terç). També s’han vist 
endarrerits en la distribució sectorial els serveis 
públics davant el major dinamisme del sector 
privat, ja que l’ocupació pública s’ha reduït entre 
2014 i 2017. Finalment, l’ocupació dels serveis 
financers i de comunicacions ha continuat l’ajust 
a la baixa que es va iniciar amb la recessió.

Un aspecte important per poder comprendre la 
dinàmica del mercat de treball en el territori és 

analitzar l’especialització que presenta l’activitat 
productiva en ell. Per emprendre aquest exerci-
ci cal tenir en compte que l’economia valenciana 
s’ha estructurat des dels anys seixanta del segle 
XX al voltant d’un conjunt de processos de trans-
formació que són els que enquadren la realitat 
dels diferents espais i comarques concretes5. En 
primer lloc, podem referir-nos a l’existència d’un 
procés de consolidació de la concentració de la in-
dústria i els serveis a les zones costaneres de les 
províncies de Castelló i València, precisament el 
mateix espai en el qual s’assenta majoritàriament 
l’agricultura de regadiu. Per contra, en les menys 
dinàmiques i menys poblades comarques de l’in-
terior de les dues províncies es desenvolupa una 
agricultura de muntanya amb certa importància 
també de la ramaderia. A la província d’Alacant, 
les coses són diferents perquè és a l’interior on 
s’ha desenvolupat des d’antany una important 
indústria i alguns sectors agraris de rellevància. 
Per contra, a la costa, i al costat de l’agricultura de 

5 Un treball clàssic sobre els models de desenvolupament econò-
mic valencians és Tomás Carpi (1985) i sobre la dinàmica econò-
mica al territori Tomás Carpi (1986).

Taula 5. Població ocupada per branca d’activitat. Comunitat Valenciana. Font: INE, Enquesta de Població Activa (dades 

del primer trimestre de cada any).
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regadiu, en algunes comarques destaca el desen-
volupament del fenomen turístic.

El sector industrial ha pivotat en districtes 
industrials, sent excepcionals les zones do-

minades per les grans empreses industrials. 
L’agricultura s’ha estructurat en sistemes agro-
alimentaris de PIMEs a la costa i en algunes co-
marques intermèdies (situades entre la costa i 
l’interior). Per contra, a les comarques de l’inte-

rior l’agricultura s’insereix en un sistema terri-
torial amb una trama menys densa de relacions 
econòmiques, encara que de vegades presen-
ten un important grau de diversitat relativa. El 
conjunt del sistema productiu s’ha desenvolu-
pat sota l’impuls de les àrees metropolitanes, 
sobretot la de València, i el desenvolupament 
tant en la direcció nord-sud com est-oest de les 
vies de comunicacions. Els uns i els altres han 
actuat com a autèntics eixos de desenvolupa-
ment i han contribuït a inserir a nous territoris 
en l’òrbita d’influència i en la trajectòria evoluti-
va de les àrees metropolitanes i industrials més 
dinàmiques.

És en aquest marc, succintament descrit, en el 
qual es pot analitzar el 
procés d’especialització 
sectorial territorial i la 
seua interacció amb la 
dinàmica del mercat de 
força de treball. La Taula 
6 recull l’índex d’especi-
alització relativa segons 
els afiliats a la Seguretat 
Social en el segon trimestre de 2017 de les di-
ferents comarques valencianes. S’ha seguit per 
a la seua elaboració la classificació en grans 
branques d’activitat (a una lletra de la CNAE). 
Aquest índex compara el pes relatiu que una 
branca d’activitat presenta en una comarca 
amb el qual aquesta mateixa activitat té en el 
conjunt autonòmic. D’aquesta manera, es con-
sidera que una comarca està especialitzada en 
un sector quan l’índex supera el valor 100, i està 
tant més especialitzada en aquest sector com 
més gran és el valor del mateix per al sector 
que siga el cas.

En primer lloc, s’evidencia l’especialització en 
el sector agrícola de comarques com els Ports, 
l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alt Palància, l’Alt 
Millars, els Serrans, el Racó d’Ademús, la Plana 
d’Utiel-Requena, La Vall de Cofrents-Aiora, la 
Ribera Alta, la Canal de Navarrés, la Costera, la 
Ribera Baixa, la Foia de Bunyol, la Vall d’Albaida, 
la Safor, el Camp de Morvedre, el Vinalopó Mitjà, 

l’Alt Vinalopó i el Baix Segura. En atapeïda sín-
tesi, l’especialització d’aquest grup de comar-
ques respon a dues lògiques diferents. D’una 
banda, ens trobem amb un ampli nombre de 
comarques d’interior o de muntanya o fins i tot 
de comarques intermèdies, que són les que pre-
senten una especialització agrària més marca-
da en coherència amb el paper vital que segueix 
exercint aquest sector a la base econòmica de 
les mateixes. Tal és el cas dels Ports, l’Alt Ma-
estrat, l’Alt Palància, l’Alt Millars, els Serrans, el 
Racó d’Ademús, la Plana d’Utiel-Requena, La Vall 
de Cofrents-Aiora i la Canal de Navarrés. D’altra 
banda, es donen cita un conjunt de comarques 
majoritàriament costaneres, tot i que també es 
troben algunes intermèdies, format per la Ribera 

Alta, la Safor, el Baix Ma-
estrat, la Ribera Baixa, la 
Vall d’Albaida, el Baix Se-
gura, La Foia de Bunyol, la 
Costera, el Camp de Mor-
vedre, El Vinalopó Mitjà 
i l’Alt Vinalopó. El segon 
grup de comarques mos-
tra un menor pes relatiu 

del sector agrari, en coherència amb el seu ma-
jor caràcter industrial-terciari, i es caracteritza 
perquè en ell l’agricultura s’insereix en general 
en sistemes agroindustrials de PIMEs al voltant 
dels sectors citrícola , vitivinícola, etc. La Plana 
d’Utiel-Requena estaria a cavall entre les dues 
categories de comarques.

En segon lloc, ens trobem amb els sistemes in-
dustrials de PIMEs o districtes industrials de 
l’Alcoià-Comtat, la Vall d’Albaida, l’Alt Vinalopó, 
el Baix Vinalopó, l’Alcalatén i la Plana Baixa. Són 
aquestes comarques les que presenten una més 
marcada especialització en la indústria manu-
facturera, en coherència amb l’existència d’una 
densa xarxa d’empreses, de treballadors i d’ins-
titucions al voltant d’un conjunt d’activitats pro-
ductives fortament localitzades i de gran tradició 
en aquests territoris.

En tercer lloc, cal citar les comarques que confor-
men, juntament amb la capital autonòmica, l’àrea 

Taula 6. Índex d’especialització relativa d’acord amb les afiliacions a la Seguretat Social segons branques d’activitat 

(segon trimestre de 2017). Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors productius, Comerç i Treball) i elaboració pròpia. 

El conjunt del sistema 
productiu s’ha 

desenvolupat sota 
l’impuls de les àrees 

metropolitanes, sobretot la 
de València.

Notes: A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; B. Indústries extractives; C. Indústria manufacturera; D. Subministrament 
d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i des-
contaminació; F. Construcció; G. Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes; H. Transport i emma-
gatzematge; I. Hostaleria; J. Informació i comunicacions; K. Activitats financeres i d’assegurances; L. Activitats immobiliàries; M. 
Activitats professionals, científiques i tècniques; N. Activitats administratives i serveis auxiliars; O. Administració pública i defensa; 
Seguretat Social obligatòria; P. Educació; Q. Activitats sanitàries i de serveis socials; R. Activitats artístiques, recreatives i d’entre-
teniment; T. Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per 
a ús propi; S + U. Altres serveis.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S+U

Comunitat Valenciana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

El Comtat 80,4 58,1 278,1 36,9 186,5 89,5 110,5 58,7 62,3 57,9 34,7 41,1 54,5 23,8 85,7 33,9 15,7 46,5 51,6 80,5

L’Alcoià 31,3 31,8 272,5 13,5 81,8 92,4 80,1 83,8 62,9 77,7 63,2 63,7 112,6 47,5 57,2 102,5 37,6 66,9 55,3 85,1

L’Alt Vinalopó / Alto 
Vinalopó 137,3 223,9 238,7 30,5 69,7 114,1 91,8 40,0 61,8 40,9 30,2 27,8 61,3 56,6 93,2 81,2 66,1 42,0 41,7 91,8

El Vinalopó Mitjà / El 
Vinalopó Medio 194,6 941,1 238,5 10,0 52,5 90,0 95,1 49,4 70,0 57,1 44,9 43,9 68,4 47,8 72,3 70,4 28,5 84,1 44,6 97,0

La Marina Alta 59,7 140,4 37,7 18,3 74,7 193,3 106,6 67,1 211,0 53,6 50,6 246,7 96,6 83,3 84,5 51,6 74,1 94,7 100,6 116,6

La Marina Baixa 49,5 19,3 19,7 19,6 30,9 113,0 96,7 57,9 348,6 63,4 60,6 200,0 67,0 65,8 64,2 35,3 63,8 193,3 95,1 145,8

L’Alacantí 29,4 9,5 34,2 137,2 123,3 75,0 101,1 94,7 83,5 142,8 198,8 117,5 97,0 130,6 174,7 100,3 184,4 89,7 122,1 99,2

El Baix Vinalopó 71,3 104,3 137,9 43,7 140,3 96,1 125,5 106,3 94,8 64,4 35,1 90,4 78,8 110,5 48,6 106,0 47,1 108,1 54,3 99,0

El Baix Segura / La 
Vega Baja 221,6 108,9 66,3 34,6 102,9 172,3 112,7 91,0 145,1 47,8 58,7 214,2 84,2 59,5 71,1 49,6 59,7 105,2 68,5 108,9

Els Ports 491,7 558,9 102,3 197,2 0,0 162,5 69,2 97,5 136,8 33,6 0,0 37,7 72,9 18,7 114,0 10,4 66,9 82,8 77,7 107,5

L’Alt Maestrat 560,4 0,0 89,0 154,9 68,7 139,6 64,2 80,1 70,7 0,0 14,5 0,0 33,0 21,7 389,7 36,2 27,5 47,5 54,7 84,4

El Baix Maestrat 248,9 58,9 84,2 46,8 37,5 108,1 93,3 58,9 249,3 34,4 36,6 165,2 69,7 75,2 62,5 52,3 28,8 82,7 88,5 101,8

L’Alcalatén 74,1 187,0 430,6 0,0 74,0 88,2 56,6 51,7 36,7 13,7 23,2 0,0 27,4 25,3 43,1 36,7 5,4 17,1 46,1 57,6

La Plana Alta 57,8 161,8 92,2 138,4 160,5 87,2 84,4 92,8 96,8 74,3 115,5 68,9 91,9 121,4 139,8 106,4 142,6 95,0 124,3 103,0

La Plana Baixa 150,6 260,4 207,9 76,6 67,4 113,3 99,1 83,2 72,0 32,6 58,6 42,7 79,2 56,5 67,2 71,6 37,1 90,2 76,7 101,5

El Alto Palancia 250,0 103,2 132,9 0,0 90,4 159,2 101,0 108,9 110,6 15,8 48,7 13,9 53,0 19,2 129,7 84,3 33,7 75,8 70,5 96,9

El Alto Mijares 222,3 0,0 54,3 0,0 0,0 124,2 55,5 27,3 181,2 0,0 0,0 0,0 12,3 11,4 180,8 0,0 376,8 54,2 57,0 119,3

El Rincón de Ademuz 292,1 4229,8 70,4 0,0 0,0 393,6 82,1 59,0 109,6 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 168,8 0,0 0,0 0,0 118,1 133,2

Los Serranos 593,8 3046,2 101,0 211,0 66,8 142,1 73,1 140,3 77,9 18,5 38,2 14,4 45,3 19,6 149,8 27,9 30,7 51,1 81,1 89,6

El Camp de Túria 83,2 216,8 144,5 77,2 57,8 117,8 107,5 186,3 62,2 47,3 38,9 60,6 85,0 70,9 72,6 102,6 74,7 95,9 93,4 88,0

El Camp de Morvedre 126,2 91,2 128,2 389,0 190,9 105,1 90,7 121,9 114,6 79,6 47,7 85,8 76,6 68,7 95,0 81,7 62,6 97,1 124,1 114,7

L’Horta Nord 58,9 0,0 116,6 16,0 16,9 101,1 162,2 83,0 72,2 50,0 35,0 66,6 80,1 54,9 62,4 201,9 41,5 71,8 117,9 84,7

L’Horta Oest 35,9 47,0 116,5 99,5 183,2 117,3 107,5 149,3 61,1 137,1 51,3 68,2 124,5 191,6 41,0 76,1 63,6 86,6 54,0 87,2

València. 33,0 13,5 18,9 168,7 110,4 64,4 67,8 114,6 85,0 202,6 205,3 122,3 157,5 150,4 144,5 164,2 191,7 138,2 162,6 111,5

L’Horta Sud 53,6 53,3 133,7 28,2 35,2 103,2 181,1 110,8 65,4 44,2 34,6 52,3 76,6 62,9 69,2 84,3 18,5 83,1 42,1 79,0

La Plana de Utiel-
Requena 557,3 77,8 123,4 52,9 79,3 127,6 92,3 62,5 87,3 24,1 29,8 13,5 57,7 42,7 87,9 44,1 39,6 98,0 80,5 95,5

La Hoya de Buñol 145,5 258,1 307,4 0,0 135,8 97,5 63,9 85,6 58,6 23,3 49,8 45,1 43,2 33,2 76,2 64,3 30,7 82,6 64,1 60,6

El Valle de Cofrentes-
Ayora 181,1 0,0 70,9 7163,3 0,0 162,5 49,6 78,0 106,5 0,0 16,6 26,3 65,1 12,3 342,0 32,0 71,1 43,9 56,1 141,6

La Ribera Alta 293,5 48,3 155,6 25,6 91,5 126,4 103,8 92,7 62,3 35,8 46,4 38,9 78,2 57,8 76,2 70,7 65,1 69,6 54,3 86,9

La Ribera Baixa 114,0 14,8 325,3 0,0 57,7 74,2 63,7 96,5 81,7 46,1 22,5 52,6 75,9 33,5 54,5 40,8 24,9 58,8 53,8 58,1

La Canal de Navarrés 279,3 352,8 176,5 0,0 73,9 141,7 105,4 71,3 57,8 13,2 60,7 0,0 56,1 21,8 126,6 30,5 76,5 26,4 77,3 69,2

La Costera 204,9 52,7 128,9 52,7 39,0 134,6 131,2 75,9 83,0 133,1 48,0 31,4 73,5 46,2 87,0 78,4 39,2 83,4 65,7 89,2

La Vall d’Albaida 161,1 112,8 245,7 41,2 39,1 102,3 109,0 69,4 56,3 40,0 78,9 29,5 61,6 34,2 77,4 60,1 30,1 39,5 37,8 84,1

La Safor 147,1 63,5 83,5 18,0 91,3 117,6 125,3 93,2 148,5 73,4 44,7 104,1 89,7 53,0 79,7 81,5 50,3 99,5 104,1 114,8
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metropolitana de València, és a dir, l’Horta Sud, 
l’Horta Nord i l’Horta Oest. Aquestes comarques 
presenten una especialització industrial menys 
marcada, d’acord amb la major diversitat del teixit 
productiu de les mateixes. També presenten una 
especialització industrial un conjunt de comar-
ques que se situen en una segona corona metro-
politana i / o dins de l’òrbita de la ciutat central i la 
seua àrea metropolitana. Es tracta de les comar-
ques intermèdies del Camp de Túria i de la Foia de 
Bunyol, així com les costaneres de la Ribera Bai-
xa i el Camp de Morvedre. Les tres últimes deuen 
la seua especialització industrial a la tradicional 
presència en les mateixes de firmes de grans di-
mensions. En menor mesura, això mateix passa 
amb algunes comarques intermèdies també en 
l’òrbita de l’àrea metropolitana de València com 
La Vall del Palància. Final-
ment, altres comarques 
intermèdies amb certa 
especialització industrial 
(encara que amb una base 
econòmica sectorialment 
més equilibrada), i amb cert influx de València, 
són la Costera i la Canal de Navarrés.

En quart lloc, cal destacar la importància tercià-
ria de les comarques que defineixen l’àrea me-
tropolitana de València, especialment a la seua 
ciutat central, però també en graus diferents les 
àrees metropolitanes d’Alacant-Elx (l’Alacan-
tí i el Baix Vinalopó), la zona metropolitana de 
Castelló de la Plana (la Plana Alta) i, en menor 
mesura, de Vila-real (la Plana Baixa). Aquestes 
comarques es distingeixen per la seua especi-
alització en aquelles activitats més estratègi-
ques pel que fa a generació d’informació i in-
novacions per al conjunt de sistema econòmic, 
així com en activitats de serveis relativament 
sofisticats. Tal és el cas de les activitats d’infor-
mació, serveis financers, serveis professionals, 
educació, activitats sanitàries i serveis socials, 
i activitats artístiques, recreatives i d’entreteni-
ment. També són importants en elles els ser-
veis d’administració pública i defensa, Segu-
retat Social obligatòria, encara que aquests no 
són específics de les mateixes.

Finalment, podem distingir un conjunt de comar-
ques molt turístiques que es caracteritzen per 
presentar una forta especialització en construc-
ció, hostaleria i activitats immobiliàries. Tal és el 
cas de la Marina Alta i la Marina Baixa, però tam-
bé del Baix Segura i, en menor mesura, de la Sa-
for i del Baix Maestrat, l’Alt Palància i l’Alt Millars.

Ara bé, per captar millor l’abast de l’especialit-
zació productiva d’un conjunt tan divers de co-
marques, i per precisar en general els resultats 
indicats més amunt, pot ser útil apel·lar a un in-
dicador més restringit, com és l’índex d’especia-
lització de Nelson. Són dues les diferències amb 
l’índex d’especialització relativa utilitzat fins al 
moment: d’una banda, la referència amb la qual 
comparar els valors comarcals no és el valor de 

conjunt de la Comunitat 
Valenciana sinó la mitjana 
dels valors comarcals6; 
d’altra banda, el criteri 
exigit perquè una comar-
ca aparega especialitzada 

en una branca productiva és que el pes relatiu de 
la mateixa superi el valor resultant de la suma 
de la mitjana aritmètica de tots els valors comar-
cals de la comunitat autònoma més la desviació 
típica. Els resultats es recullen a continuació, on 
únicament apareixen especialitzades en un sec-
tor les comarques que superen el llindar indicat 
en l’activitat que siga el cas, mentre que la res-
ta queda en blanc (Taula 7). Una versió menys 
estricta d’aquest índex de Nelson, exigint per-
què una comarca aparega especialitzada en una 
branca productiva que el pes relatiu superi el 
valor resultant de la suma de la mitjana aritmè-
tica de tots els valors comarcals de la comunitat 
autònoma més la meitat de la desviació típica, es 
troba a la Taula 8.

Seguint l’indicador estricte de Nelson (Taula 
7), només apareixen especialitzades en el sec-
tor agrari un conjunt de comarques d’interior: 
Ports, l’Alt Maestrat, la Plana d’Utiel-Reque-
na i els Serrans. En cas de suavitzar una mica 

6 Amb el recurs a la mitjana aritmètica s’evita el biaix de l’índex 
d’especialització relativa inherent a la major influència de les co-
marques més poblades sobre la situació autonòmica.

Taula 7. Branques d’activitat d’especialització comarcal segons l’índex de Nelson (es recull el% de les afiliacions de la 

comarca que tenen lloc en cada branca productiva en la qual hi especialització, dades del segon trimestre del 2017). 

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç 

i Treball) i elaboració pròpia.

Cal destacar la importància 
terciària de les comarques 

que defineixen l’àrea 
metropolitana de València.

Notes: A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; B. Indústries extractives; C. Indústria manufacturera; D. Subministrament 
d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i des-
contaminació; F. Construcció; G. Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes; H. Transport i emma-
gatzematge; I. Hostaleria; J. Informació i comunicacions; K. Activitats financeres i d’assegurances; L. Activitats immobiliàries; M. 
Activitats professionals, científiques i tècniques; N. Activitats administratives i serveis auxiliars; O. Administració pública i defensa; 
Seguretat Social obligatòria; P. Educació; Q. Activitats sanitàries i de serveis socials; R. Activitats artístiques, recreatives i d’entre-
teniment; T. Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per 
a ús propi; S + U. Altres serveis.

COMARCA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S+U

El Comtat     40,2   1,8                              

L’Alcoià     39,4                   5,1              

L’Alt Vinalopó / Alto 
Vinalopó                                        

El Vinalopó Mitjà / El 
Vinalopó Medio                                        

La Marina Alta           12,2     20,9     2,2                

La Marina Baixa                 34,5     1,8           3,4   4,2

L’Alacantí                   2,4 3,6     8,3     13,7   2,6  

El Baix Vinalopó         1,4   25,9             7,0            

El Baix Segura / La 
Vega Baja                       1,9                

Els Ports 17,9                                      

L’Alt Maestrat 20,4                           21,4          

El Baix Maestrat                 24,7     1,5                

L’Alcalatén     62,2                                  

La Plana Alta         1,6           2,1     7,7     10,6   2,6  

La Plana Baixa                                        

El Alto Palancia                                        

El Alto Mijares                 17,9               28,0     3,4

El Rincón de Ademuz   3,8       24,9                         2,5 3,8

Los Serranos 21,6 2,8           7,0                        

El Camp de Túria               9,3                        

El Camp de Morvedre         1,8     6,1                     2,6  

L’Horta Nord             33,5                 7,7     2,5  

L’Horta Oest         1,8     7,4   2,3     5,7 12,1            

València.                   3,4 3,8   7,2 9,5   6,2 14,2 2,5 3,4  

L’Horta Sud             37,4                          

La Plana de Utiel-
Requena 20,3                                      

La Hoya de Buñol     44,4   1,3                              

El Valle de Cofrentes-
Ayora       12,3                     18,8         4,1

La Ribera Alta                                        

La Ribera Baixa     47,0                                  

La Canal de Navarrés                                        

La Costera             27,1     2,2                    

La Vall d’Albaida     35,5                                  

La Safor             25,9                          

Mitjana 6,7 0,3 21,1 0,5 0,7 7,9 19,8 4,3 10,2 0,9 0,9 0,6 3,2 3,7 6,0 2,5 4,8 1,4 1,6 2,8

Mitjana + Desviació 
típica

12,4 1,1 34,9 2,5 1,3 11,4 25,6 5,9 16,4 1,6 1,7 1,1 4,6 6,2 10,1 4,1 9,9 2,0 2,2 3,4
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COMARCA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S+U

El Comtat     40,2   1,8   22,8                          

L’Alcoià     39,4             1,3     5,1     3,9        

L’Alt Vinalopó / Alto 
Vinalopó     34,5                                  

El Vinalopó Mitjà / El 
Vinalopó Medio   0,9 34,5                                  

La Marina Alta           12,2     20,9     2,2 4,4 5,3       1,7 2,1 3,4

La Marina Baixa                 34,5     1,8           3,4 2,0 4,2

L’Alacantí         1,2         2,4 3,6 1,1 4,4 8,3 9,6 3,8 13,7   2,6  

El Baix Vinalopó         1,4   25,9 5,3           7,0   4,0   1,9    

El Baix Segura / La Vega 
Baja           10,9 23,3   14,4     1,9           1,9   3,1

Els Ports 17,9         10,3     13,6                     3,1

L’Alt Maestrat 20,4                           21,4          

El Baix Maestrat                 24,7     1,5                

L’Alcalatén     62,2                                  

La Plana Alta         1,6           2,1   4,2 7,7   4,0 10,6 1,7 2,6  

La Plana Baixa     30,1                                  

El Alto Palancia           10,1   5,4                        

El Alto Mijares                 17,9           9,9   28,0     3,4

El Rincón de Ademuz 10,6 3,8       24,9                 9,3       2,5 3,8

Los Serranos 21,6 2,8           7,0             8,2          

El Camp de Túria               9,3               3,9   1,7 2,0  

El Camp de Morvedre         1,8     6,1   1,3               1,7 2,6 3,3

L’Horta Nord             33,5                 7,7     2,5  

L’Horta Oest         1,8     7,4   2,3     5,7 12,1            

València.         1,1     5,7   3,4 3,8 1,1 7,2 9,5   6,2 14,2 2,5 3,4 3,2

L’Horta Sud             37,4 5,5                        

La Plana de Utiel-Requena 20,3                                 1,7    

La Hoya de Buñol     44,4   1,3                              

El Valle de Cofrentes-Ayora       12,3   10,3                 18,8         4,1

La Ribera Alta 10,7                                      

La Ribera Baixa     47,0                                  

La Canal de Navarrés 10,2                                      

La Costera             27,1     2,2                    

La Vall d’Albaida     35,5               1,4                  

La Safor             25,9   14,7     0,9 4,1         1,8 2,2 3,3

Media 6,7 0,3 21,1 0,5 0,7 7,9 19,8 4,3 10,2 0,9 0,9 0,6 3,2 3,7 6,0 2,5 4,8 1,4 1,6 2,8

Media + 0,5*(desviación 
típica) 9,6 0,7 28,0 1,5 1,0 9,6 22,7 5,1 13,3 1,3 1,3 0,9 3,9 5,0 8,0 3,3 7,4 1,7 1,9 3,1

Taula 8. Branques d’activitat d’especialització comarcal segons una versió relaxada de l’índex de Nelson (es recull 

el% de les afiliacions de la comarca que tenen lloc en cada branca productiva en la qual hi especialització, dades del 

segon trimestre del 2017). Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors productius, Comerç i Treball) i elaboració pròpia.

aquest criteri d’especialització (Taula 8), úni-
cament compartirien addicionalment aquesta 
especialització El Racó d’Ademús i la Canal de 
Navarrés, comarques d’interior, i la Ribera Alta, 
comarca que podem anomenar intermèdia. 
Aquest resultat permet reafirmar la idea que 
l’especialització agrària es redueix avui fona-
mentalment a les zones de muntanya.

Pel que fa a l’especialització industrial, única-
ment presenten aquesta condició els districtes 
industrials tèxtil de l’Alcoià, el Comtat i la Vall 
d’Albaida, el districte de la joguina de la Foia 
de Castalla (inclòs dins la comarca de l’Alcoià ), 
el districte ceràmic de l’Alcalatén, així com les 
comarques de gran em-
presa de la Foia de Bunyol 
(ciment, etc.) i de la Ribera 
Baixa (sector de l’automò-
bil). I quan s’utilitza la ver-
sió menys restrictiva de 
l’índex de Nelson, única-
ment entren addicional-
ment les comarques del 
calçat (l’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà) i l’altra 
gran comarca ceràmica (La Plana Baixa). El que 
caracteritza a totes aquestes comarques, que 
aconsegueixen mantenir la seua especialització 
industrial, és la seua capacitat relativa per inno-
var en els sectors tradicionals i / o per diversi-
ficar la seua base industrial, el que va unit a la 
millora de la seua inserció exterior

En l’àmbit del sector serveis cal analitzar sub-
sectors concrets per intentar captar certs pro-
cessos de canvi d’especialització que estan 
tenint lloc en algunes comarques, com a conse-
qüència de les estratègies de competitivitat de 
les empreses i d’altres actors de les mateixes. 
Així, per exemple, en l’àmbit del comerç destaca 
l’especialització d’algunes comarques metro-
politanes (El Baix Vinalopó, l’Horta Nord, l’Horta 
Sud) i de la Costera. En això està subjacent la je-
rarquia urbana i la centralitat de les comarques 
metropolitanes, així com la pròpia centralitat 
d’una tradicional àrea funcional supracomarcal 
com és la Costera.

En el sector de transports apareixen especialit-
zades l’Horta Oest, els Serrans, Camp de Túria 
i el Camp de Morvedre. Aquesta especialització 
és coherent amb el moviment de mercaderies 
característic de les àrees metropolitanes i la 
relativa especialització interna en aquest àm-
bit de l’Horta Oest, dins de l’àrea metropolitana 
de València. També s’evidencia l’especialització 
d’algunes comarques que s’inscriurien en una 
segona corona metropolitana, com ara el Camp 
de Túria, els Serrans i, en part, també del Camp 
de Morvedre. No obstant això, en aquest últim 
cas si bé el seu sector de transports no pot 
desvincular-se de la dinàmica de l’àrea metro-
politana de València i la seua activitat portuà-

ria, cal tenir en compte 
la condició de Sagunt de 
nus de comunicacions i 
la seua importància de 
cara al desenvolupament 
dels eixos mediterrani i 
cantàbric. És en aquesta 
mateixa lògica, encara 
que amb una menor je-

rarquia, en la qual cal inscriure la inclusió com 
especialitzada en transport de la comarca de 
l’Alt Palància quan es recorre a la versió rela-
xada de l’índex de Nelson, segons el qual altres 
comarques que apareixerien especialitzades en 
aquesta activitat serien del Baix Vinalopó, l’Hor-
ta Nord i València, responent al seu caràcter 
metropolità.

Presenten especialització en el sector d’hosta-
leria les comarques de la Marina Alta, La Marina 
Baixa, el Baix Maestrat i L’Alt Millars. En els tres 
primers casos això reflecteix la importància 
del turisme costaner. Pel que fa a l’Alt Millars, 
aquesta situació evidencia l’aposta d’aquesta 
comarca per un turisme que apreciï les zones 
de muntanya, els atractius naturals lligats a les 
mateixes i el desenvolupament de serveis sa-
nitaris i de serveis socials. Si s’apel·la a l’índex 
de Nelson menys restrictiu caldria afegir a dues 
comarques d’importància turística, una de cos-
ta (Baix Segura) i una altra d’interior (Els Ports).

En l’àmbit del sector 
serveis es necessari 
analitzar subsectors 
concrets per intentar 

captar certs processos de 
canvi d’especialització.

Notes: A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; B. Indústries extractives; C. Indústria manufacturera; D. Subministrament 
d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i des-
contaminació; F. Construcció; G. Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes; H. Transport i emma-
gatzematge; I. Hostaleria; J. Informació i comunicacions; K. Activitats financeres i d’assegurances; L. Activitats immobiliàries; M. 
Activitats professionals, científiques i tècniques; N. Activitats administratives i serveis auxiliars; O. Administració pública i defensa; 
Seguretat Social obligatòria; P. Educació; Q. Activitats sanitàries i de serveis socials; R. Activitats artístiques, recreatives i d’entre-
teniment; T. Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per 
a ús propi; S + U. Altres serveis.
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Pes sobre total afiliacions 
comarcals (%)

Índex especialització relativa Especialització (índex de Nelson)

Grup 1 Grup 2 Grup 1 Grup 2 Grup 1 Grup 2

Comunitat Valenciana 8,4 6,8 100,0 100,0    

El Comtat 4,3 2,7 51,6 40,4 B MB

L’Alcoià 5,9 4,5 69,7 66,4 A B

L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 3,3 5,8 39,6 85,1 MB A

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio 3,4 3,1 40,4 46,0 MB MB

La Marina Alta 4,5 4,0 53,3 59,0 B B

La Marina Baixa 3,4 2,2 40,3 32,3 MB MB

L’Alacantí 10,7 10,2 128,0 150,3 MA* MA*

El Baix Vinalopó 5,3 3,4 62,6 50,4 B MB

El Baix Segura / La Vega Baja 3,9 3,6 46,6 53,7 MB MB

Els Ports 3,7 2,7 44,1 40,4 MB MB

L’Alt Maestrat 4,4 8,9 52,7 130,9 B MA*

El Baix Maestrat 3,0 2,5 35,6 36,3 MB MB

L’Alcalatén 6,5 2,7 77,8 40,5 A MB

La Plana Alta 9,5 8,4 113,2 123,6 MA* MA*

La Plana Baixa 4,8 4,3 56,9 63,9 B B

El Alto Palancia 4,0 3,9 47,6 57,2 MB MB

El Alto Mijares 4,0 8,9 47,2 131,9 MB MA*

El Rincón de Ademuz 4,1 7,1 48,6 105,6 MB MA

Los Serranos 5,0 3,5 59,9 52,4 B MB

El Camp de Túria 6,1 5,9 72,4 86,6 A A

El Camp de Morvedre 5,7 6,3 68,0 93,1 A A

L’Horta Nord 9,3 5,6 110,8 83,1 MA* A

L’Horta Oest 8,2 5,9 97,7 86,9 MA* A

València. 15,1 10,8 180,3 160,4 MA* MA*

L’Horta Sud 4,1 3,8 48,8 56,3 MB MB

La Plana de Utiel-Requena 3,9 3,4 46,1 50,4 MB MB

La Hoya de Buñol 6,1 4,8 72,9 70,5 A B

El Valle de Cofrentes-Ayora 6,1 10,5 72,8 155,4 A MA*

La Ribera Alta 6,5 5,5 77,3 81,9 A A

La Ribera Baixa 3,1 5,3 37,2 78,7 MB A

La Canal de Navarrés 3,4 3,7 40,8 54,1 MB MB

La Costera 4,2 3,5 50,3 51,5 B MB

La Vall d’Albaida 3,9 3,5 46,6 51,9 MB MB

La Safor 4,7 4,0 56,5 59,0 B B

En serveis d’informació i comunicacions, es torna 
a repetir l’especialització d’algunes comarques 
metropolitanes (l’Alacantí, l’Horta Oest i València) 
i de La Costera, en aquest últim cas com a con-
seqüència de la seua referida centralitat supra-
comarcal i per la condició de tradicional nus de 
comunicacions de Xàtiva. El que també reflectei-
xen aquests resultats és l’heterogeneïtat interna 
existent dins de l’àrea metropolitana de Valèn-
cia. En efecte, mentre que l’Horta Oest presenta 
una important especialització en aquest sector 
i en altres serveis relativament més sofisticats 
(com ara activitats professionals, científiques i 
tècniques), no passa el mateix a l’Horta Sud i a 
l’Horta Nord. No obstant això, aquest contrast cal 
matisar-lo lleugerament 
perquè l’Horta Nord com-
parteix amb València una 
important especialització 
en el sector educatiu, en 
coherència amb la loca-
lització en el seu territori 
d’alguns importants cen-
tres formatius que s’han convertit en un atrac-
tiu residencial d’aquesta comarca. Destaca la 
jerarquia cientificotècnica i industrial de Paterna 
(l’Horta Oest) i, per tant, el biaix que suposa la 
distribució comarcal interna de l’àrea metropo-
litana de València que estem utilitzant, davant 
d’una eventual distinció més simple i reconegu-
da en el territori entre l’Horta Nord i l’Horta Sud. 
Els referits resultats també evidencien la relativa 
major especialització de l’Horta Sud en activitats 
industrials tradicionals i les majors dificultats 
per modernitzar el seu tradicional districte del 
moble i diversificar la seua indústria (tot i l’avanç 
realitzat en aquesta direcció). També suggerei-
xen la posició relativament intermèdia que ocu-
pa l’Horta Nord al respecte d’això.

La major presència relativa de tots aquests 
serveis relativament més sofisticats a València 
i algunes de les comarques de la seua primera 
corona metropolitana, enfront de les altres àre-
es metropolitanes d’Alacant i Castelló, eviden-
cien la major jerarquia urbana de la primera. 
El cas més manifest, encara que no l’únic, és 

el de les activitats professionals, científiques 
i tècniques. Ara bé, tal com passa a l’Horta, la 
situació interna a les àrees metropolitanes 
d’Alacant i Castelló tampoc és homogènia. Del 
conjunt de serveis relativament sofisticats, que 
denoten certa jerarquia urbana, el Baix Vinalo-
pó únicament apareix especialitzat en comerç i 
activitats d’administració, mentre que l’Alacantí 
apareix especialitzada en les activitats d’infor-
mació, activitats financeres, activitats d’admi-
nistració, activitats sanitàries i de serveis soci-
als, etc. Aquesta situació, a més de suggerir una 
desigual jerarquia urbana entre aquestes àrees, 
també apunta a una certa complementarietat i 
especialització interna dins de l’eix de desenvo-

lupament Alacant-Elx. Al 
voltant de Castelló de la 
Plana, la Plana Alta tam-
bé apareix especialitzada 
en activitats financeres, 
activitats d’administra-
ció i activitats sanitàries 
i de serveis socials, sent 

l’única comarca castellonenca especialitzada 
en un cert nombre d’activitats terciàries relati-
vament sofisticades.

A part d’això, l’especialització d’algunes comar-
ques diferents de les metropolitanes en certes 
activitats terciàries reflecteix processos de di-
ferent naturalesa. Per exemple, l’especialitza-
ció de la comarca de l’Alcoià en les activitats 
professionals pot remetre tant a la jerarquia 
urbana d’Alcoi com a un cert esforç innovador 
del seu aparell productiu. La importància dels 
serveis sanitaris i els serveis socials a El Alto 
Mijares es vincula a un turisme residencial (bal-
nearis, etc.,) ja avançat més amunt. L’especialit-
zació de la Marina Baixa (i també de la Marina 
Alta, en la versió menys exigent de l’índex de 
Nelson) en les activitats artístiques, recreati-
ves i d’entreteniment, si bé reflecteix en part un 
conjunt d’activitats associades a parcs temàtics 
vinculats a un model turístic que en alguna me-
sura es tracta de superar, també tenen capa-
citat per activitats més sofisticades i valorades 
per un turisme culturalment més exigent.

Taula 9. Importància relativa dels llocs de treball de més qualificació en el conjunt d’afiliacions comarcals (afiliacions a 

la Seguretat Social del Règim General, informació del segon trimestre de 2017). Font: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball) i elaboració pròpia. Notes 1: MA * 

(especialització elevada); MA (especialització significativa); A (especialització lleugera); B (poca presència comarcal: no 

existeix especialització); MB (molt poca presència comarcal: no existeix especialització). 

L’especialització d’algunes 
comarques distintes de 
les metropolitanes en 

certes activitats terciàries 
reflecteix processos de 

diferent naturalesa.

Notes 2: Grup 1 (enginyers i llicenciats); grup 2 (enginyers tècnics, perits i ajudants titulats).
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5. ESPECIALITZACIÓ TERRITORIAL 
DE L’OCUPACIÓ MÉS QUALIFICADA

L’anàlisi de l’especialització productiva que aca-
bem de realitzar ens permet oferir un perfil de 
la localització de l’activitat productiva en el ter-
ritori valencià, cosa que constitueix una base 
a partir de la qual poder aprofundir en els di-
agnòstics territorials. Ara bé, el que adquireix 
una veritable rellevància des de la perspectiva 
de completar l’anàlisi que estem realitzant del 
mercat de treball és tractar d’avançar en l’exis-
tència d’alguns patrons de comportament sec-
torials-territorials pel que fa a les exigències 
de qualificació de la força de treball. Per a tal 
fi s’ha elaborat la taula 9, 
que recull la importància 
dels grups de cotització 
1 (enginyers i llicenciats) 
i 2 (enginyers tècnics, 
perits i ajudants titulars) 
al conjunt de les afiliaci-
ons de cadascuna de les comarques, de acord 
amb les dades d’afiliacions al Règim General de 
la Seguretat Social. Es tracta, per tant, de con-
siderar la situació dels grups que engloben les 
ocupacions assalariades de més qualificació.

La primera i segona columna de la taula 9 re-
cullen el pes dels grups 1 i 2 sobre el total d’afi-
liacions. A partir d’aquesta informació, l’índex 
d’especialització compara el pes que té cada 
un d’aquests grups sobre el total d’afiliacions 
en una comarca en relació amb el pes que as-
soleix aquest mateix indicador a la Comunitat 
Valenciana. D’aquesta manera, únicament es-
tan especialitzades en un grup de cotització les 
comarques que tinguin un índex més gran que 
100. Si seguim aquest indicador, s’evidencia 
que només les comarques metropolitanes de 
l’Alacantí, la Plana Alta, l’Horta Nord, València 
i pràcticament l’Horta Oest, estan especialitza-
des en el primer grup de cotització, i únicament 
les comarques que alberguen a les ciutats cen-
trals (l’Alacantí, la Plana Alta i València) estan 
especialitzades simultàniament en els grups 1 
i 2 de cotització.

Tot i que els percentatges que representen dins 
de l’ocupació aquests grups més qualificats no 
semblen massa elevats, els resultats evidencien 
el potencial d’innovació i de creativitat associat 
a les àrees metropolitanes. Aquesta creativitat 
és coherent amb la riquesa de les economies 
d’urbanització existents en les mateixes (asso-
ciades a l’existència d’un llindar mínim de de-
manda que justifica la realització d’activitats 
sofisticades amb la consegüent contractació de 
personal molt format per a la seua realització) i 
de la capacitat d’innovació vinculada a la diver-
sitat industrial que contenen aquestes àrees i 
els territoris connectats a les mateixes. Com a 
contrapartida, el fet que la resta de comarques 

es quedi per sota (i sovint 
molt per sota) d’aquest 
valor mitjà autonòmic, no 
és únicament una mostra 
de la polarització regnant 
al territori valencià, sinó 
que també reflecteix el li-

mitat esforç innovador que ha realitzat el gruix 
de l’aparell productiu valencià en les últimes 
dècades. Ara bé, cal tenir en compte que aquest 
resultat està molt esbiaixat pel gran pes en el 
total de la població i el territori valencians que 
representen les àrees metropolitanes, especi-
alment la de València.

Per salvar aquest últim inconvenient, i per tal 
de precisar el mapa valencià dels llocs de tre-
ball més qualificats, s’ha elaborat l’índex de 
Nelson aplicat als grups de cotització. Com s’ha 
indicat més amunt, aquest índex suposa analit-
zar l’especialització de cada comarca prenent 
com a referència a la mitjana aritmètica del pes 
de cada grup de cotització en el conjunt de co-
marques. Aquest procedir suavitza el biaix que 
suposa prendre el valor de conjunt (autonòmic) 
com a referència, un valor que ve molt marcat 
per la situació específica de les àrees metropo-
litanes. A més, el resultat s’ha agrupat en una 
gradació de cinc categories d’especialització 
que faciliten la comparació i que permet intro-
duir majors matisos. 

El primer resultat a destacar és que les tres 
úniques comarques que segueixen obtenint la 
màxima jerarquia en els dos grups de cotització 
més qualificats són les de València, l’Alacantí i 
la Plana Alta. En segon lloc, es confirmen les 
diferències internes a les àrees metropolitanes 
i els relativament pobres resultats d’algunes de 
les comarques que s’integren en elles, com del 
Baix Vinalopó i l’Horta Sud, davant els millors 
resultats de l’Alacantí al primer cas i de Valèn-
cia, l’Horta Nord i l’Horta Oest en el segon cas7. 
En tercer lloc, un conjunt de comarques que es 
situen a la segona corona metropolitana de Va-
lència i / o en l’òrbita de la mateixa, com ara El 
Camp de Túria, el Camp de Morvedre, la Foia de 
Bunyol o la Ribera Baixa, exhibeixen resultats 
d’especialització relativament positius. Això 
denota, en el cas del Camp de Túria, el relatiu 
dinamisme industrial que irradia l’àrea metro-
politana de València i, en la resta de casos, és 
un reflex de les possibles virtuts que comporta 
la interacció de territoris marcats per una cer-
ta tradició i presència de grans empreses amb 
l’àrea metropolitana de València (Gallego i Gar-
nier, 2008; Gallego, 2015; Gallego i Pitxer, 2016).

D’altra banda, es confirma un comportament 
desigual intern pel que fa a especialització en 
feines d’elevada qualificació en els diferents 
territoris dels districtes industrials del tèx-
til, el calçat i el sector ceràmic, el que sembla 
suggerir diferències en termes de dinamisme. 
Pel que fa als sistemes turístics costaners de 
la Marina Alta, La Marina Baixa, el Baix Segura, 
el Baix Maestrat o fins i tot la Safor, es reve-
len bastant insostenibles des de la perspectiva 
d’oferir un nivell apropiat d’oportunitats labo-
rals exigents en qualificacions que puguin sa-
tisfer les aspiracions de la població local amb 
major nivell d’estudis i de qualificació.

Pel que fa a la dinàmica dels sistemes agro-
alimentaris costaners en matèria d’ocupació 
qualificada, resulta difícil d’apreciar per la seua 

7 Això, a més d’un indicador d’heterogeneïtat interna en cadascu-
na de les àrees metropolitanes, suggereix la relativa debilitat de 
la centralitat del Baix Vinalopó, i les majors dificultats relatives 
per a la modernització de la indústria i la introducció del terciari 
avançat a l’Horta Sud.

plena inserció en el sistema econòmic de con-
junt dels diversos territoris. Ara bé, potser per 
això mateix els bons resultats relatius de la Ri-
bera Alta podrien estar suggerint un procés de 
modernització i de canvi del sector agroindus-
trial i una certa diversificació industrial que afa-
voreix la incorporació de mà d’obra qualificada, 
així com una relativa centralitat no només ter-
ciària de la comarca sinó també d’un conjunt de 
subsectors industrials (com ara la maquinària) 
lligats a l’activitat agrària.

Finalment, apareixen tot un seguit de comar-
ques d’interior, que no només han reforçat la 
seua proximitat a les grans àrees metropolita-
nes gràcies a la millora en les infraestructures 
de comunicacions, sinó que sembla que han sa-
but dotar de cert valor afegit a un nucli d’acti-
vitats i recursos específics que han esdevingut 
un puntal important de la base de la seua com-
petitivitat. L’Alt Maestrat, L’Alt Millars, La Vall 
de Cofrents-Aiora responen a diferents graus 
a aquesta lògica, amb un important atractiu en 
l’activitat turística vinculada a l’activitat dels 
balnearis i altres serveis sociosanitaris. En La 
Vall de Cofrents-Aiora cal unir a més l’efecte de 
les exigències de qualificació lligades a la cen-
tral nuclear de Cofrents. Pel que fa a El Racó 
d’Ademús, és més aviat l’especialització eco-
nòmica en un cert nombre d’activitats diverses 
que sembla tenir major capacitat explicativa de 
la relativa importància que adquireixen els afili-
ats del grup 2 de cotització. En aquest últim cas, 
com també en les altres tres comarques d’in-
terior citades (i especialment a l’Alt Maestrat), 
també pot adquirir certa rellevància la presèn-
cia d’activitats lligades a l’administració pública 
i defensa.
En conclusió, la ciutat de València i la seua àrea 
metropolitana estan mostrant la major capaci-
tat de concentrar els llocs de treball més qua-
lificats, si bé de forma diferenciada entre les 
comarques de l’Horta i amb efectes que des-
borden en part els límits d’aquest territori. Les 
comarques que integren les altres dues capitals 
provincials de la Comunitat Valenciana també 
experimenten aquesta concentració, però amb 

La ciutat de València i la 
seua àrea metropolitana 
estan mostrant la major 
capacitat de concentrar 

l’ocupació més qualificada.



4140

CAPÍTOLS GENERALS DE L’ESTUDI

1. ORIENTACIÓ I FILOSOFIA DE LA GUIA

La Guia pràctica per a la realització de diagnòstics 
territorials per al foment de l’ocupació (Hermosi-
lla dir et al. 2017) és un instrument al qual es 
va recórrer perquè servís com a material de su-
port en el procés d’elaboració dels diagnòstics 
socioeconòmics des de cada un dels territoris 
en el marc del pla Avalem Territori del SERVEF. 
D’ara endavant ens referirem a aquest docu-
ment com la Guia. Va ser preparada a mitjan 
2016 per un equip interdisciplinari de la Univer-
sitat de València, constituït per quatre persones 
vinculades al Departament de Geografia i altres 
dues del Departament d’Economia Aplicada. 
Concretament, Jorge Hermosilla, Ernest Cano, 
Josep V. Pitxer, Sandra Mayordomo, Ghaleb Fan-
sa i José Vicente Aparicio van ser els sis autors 
participants en la preparació i redacció de la 
mateixa.

Per comprendre els continguts, l’orientació, la 
utilitat i els fins d’aquest document (la Guia), 
hem de conèixer com i en quin moment apareix. 
I en aquest sentit, el pròleg del text resulta reve-

lador. Un pròleg del president de la Generalitat 
Ximo Puig en què constata que el problema de 
la desocupació al País Valencià s’ha vist agreujat 
en l’última crisi i ha assolit dimensions despro-
porcionades en gran mesura a causa del model 
econòmic dels anys de creixement. Al seu torn, 
a l’anterior afegeix que el problema s’ha gene-
ralitzat a nombroses comarques i municipis 
valencians. Un problema d’atur estructural que, 
en paraules del president, requereix d’una res-
posta coordinada per part dels diferents nivells 
de les administracions públiques, incloent les 
administracions locals, a més d’una resposta 
que aposti per la territorialització de l’estratègia 
i de les mesures adoptades . Després l’anterior 
va afirmar que “el Consell vol posar en funcio-
nament instruments d’anàlisi de la realitat per-
què en esta etapa de refundació del SERVEF no 
solament disposem de noves eines, com Avalem 
Territori o Avalem Joves, sinó també una anàli-
si territorial que ens permeta ajustar-les a les 
especificitats de cada lloc, evitant plantejaments 
homogenis que erosionin la seua eficàcia i efici-
ència. En definitiva, millors diagnòstics que ens 
porten a millors polítiques“.

LA GUIA DELS DIAGNÒSTICS. 
EL DOCUMENT DE PARTIDA*
Josep V. Pitxer i Campos
Departament d’Economia Aplicada

Universitat de València

efectes d’irradiació més limitats territorial-
ment. Les comarques de caràcter més indus-
trial o les de costa més turístiques no estan en 
general associant aquesta especialització amb 

una elevada qualificació de l’ocupació, alhora 
que apareixen certes mostres de dinamisme en 
aquest sentit en algunes comarques d’interior.

* Hermosilla, J. (dir.); Cano, E.; Pitxer, J.V.; Mayordomo, S.; Fansa, G.; Aparicio, J.V. (2017). Guia pràctica per a la realització de diagnòstics 
territorials per al foment de l’ocupació. València, Publicacions de la Universitat de València.



4342

CAPÍTOLS GENERALS DE L’ESTUDI

Queda clar doncs que l’objectiu del Consell, i 
més en concret del SERVEF, és actuar de ma-
nera coordinada amb els poders públics locals 
amb vista a elaborar una resposta territorialit-
zada per fer front als acusats problemes labo-
rals que venim patint en els últims anys. Amb 
aquest objectiu, a mitjans de 2016 són aprova-
des les disposicions (Ordre 12/2016, de 29 de 
juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball) que pre-
tenen recuperar, amb trets renovats, el progra-
ma d’ajuts als pactes territorials per l’ocupació 
que havia estat interromput a causa de les re-
tallades pressupostàries per part de l’anterior 
Govern de la Generalitat. En aquesta nova eta-
pa, s’inclouen dues línies 
d’actuació subvenciona-
bles a què poden aco-
llir-se els territoris que 
prèviament a la petició 
hagin constituït un acord 
tripartit per l’ocupació: 
els programes de di-
agnòstic del territori, d’una banda, i els progra-
mes d’ajuda a projectes experimentals, d’una 
altra. Ara bé, paral·lelament a aquest estímul i a 
l’elaboració de diagnòstics socioeconòmics des 
dels territoris (cosa fonamental com a pas previ 
al disseny de les respostes amb què afrontar 
els problemes laborals), es decideix que des de 
la universitat es guiarà el procés i es prestarà 
el suport necessari perquè aquest esforç dels 
territoris arribi a bon port.

Aquest és el context en què neix la Guia. Una 
aposta per unes polítiques territorialitzades, 
en les que tenen un protagonisme actiu però 
no exclusiu els poders públics locals, per unes 
polítiques participatives, en tant que es tracta 
d’acords per l’ocupació a escala territorial, i per 
unes polítiques el disseny de les quals ve pre-
cedit per un diagnòstic que s’ha d’haver elabo-
rat des de cada un dels territoris.

2. ELEMENTS QUE INFORMEN ELS 
CONTINGUTS DE LA GUIA

Un diagnòstic territorial no és més que un es-
tudi detallat de les característiques que en un 
moment donat presenta un territori concret, dels 
processos socioeconòmics que tenen lloc al ma-
teix, així com dels factors que condicionen i es 
troben subjacents a les característiques i pro-
cessos anteriors. Realitzar un exercici d’aques-
tes característiques no és tasca fàcil, sent diver-
sos els inconvenients que s’han de salvar, entre 
els quals caldria destacar els dos següents: la 
selecció d’elements a incloure en l’anàlisi, és a 
dir, saber cap on mirar, d’una banda, i la pobresa 

i limitacions de la infor-
mació disponible a escala 
local, d’una altra. Aquests 
són, doncs, dos dels ele-
ments que han guiat la 
selecció de continguts a 
incloure en la Guia.

Pel que fa al primer dels problemes assenyalats, 
es necessita disposar d’un marc interpretatiu 
que permeti identificar quins són els factors de-
terminants dels processos de desenvolupament 
territorial per saber cap a on dirigir a l’anàlisi. Al 
seu torn, s’ha de realitzar una tasca de selecció 
de variables en què testar els resultats i carac-
terístiques socioeconòmiques dels territoris. Els 
uns i els altres, és a dir, els determinants dels 
processos de desenvolupament i les variables 
rellevants, han guiat la selecció de continguts de 
la Guia.

Al seu torn, i pel que fa al segon dels fronts 
plantejats, resultarà de gran ajuda desvetllar 
les fonts a les quals recórrer per cobrir els con-
tinguts ideals d’una anàlisi territorial. S’haurà 
conèixer la informació estadística amb la qual 
es pot comptar, la seua utilitat i les seves limi-
tacions. Al mateix temps, caldrà desvetllar de 
quina forma generem la informació necessària 
sobre aquells camps i variables sobre els quals 
no existeix informació publicada, que són molts.

S’ha de procedir com s’ha indicat, ja que seguir 
el camí oposat es traduiria en uns resultats amb 
moltes limitacions. En concret, si optéssim per 
escollir els continguts en funció de la informació 
disponible, el diagnòstic resultant seria molt po-
bre, estaria ple de debilitats i resultaria de molt 
poca utilitat de cara a formar unes polítiques 
de desenvolupament i ocupació ajustades a les 
necessitats dels territoris . D’aquí que no siga 
aquest el camí recomanable i, per descomptat, 
no és el camí adoptat en l’elaboració de la Guia.

A l’anterior hem d’afegir un element addicional. 
Si bé l’objectiu de la primera edició dels ajuts (la 
d’aquest exercici) és l’elaboració de diagnòstics 
territorials, la funció d’aquests és informar el dis-
seny de l’estratègia d’intervenció pública a seguir 
des dels territoris, així com la selecció de progra-
mes en què es concretarà aquesta intervenció. Es 
tractarà, doncs, d’alimentar i estimular un procés 
d’elaboració del diagnòstic d’un territori amb una 
vocació eminentment pràctica. El procés ha de 
servir perquè els actors locals iniciïn una reflexió 
sobre els problemes i les fortaleses de cada un 
dels territoris, així com sobre les amenaces que 
planen sobre el mateix i les oportunitats a les que 
té accés. Tot això resultarà d’enorme utilitat en el 
moment de passar a l’acció.

D’altra banda, hem de recordar que la literatura 
recomana que de cara a incrementar la qualitat i 
efectivitat de les polítiques locals, aquestes hau-
rien de dotar-se d’un caràcter participatiu. A això 
s’uneix l’aposta del SERVEF per aquest mateix 
caràcter participatiu en el marc del programa 
Avalem Territori. Per tant, si aquest és un dels 
elements a assolir, i sabent de les dificultats que 
comporta aconseguir adhesions i implicació dels 
actors locals pel que fa a les polítiques adopta-
des, convindria que en el mateix procés d’ela-
boració dels diagnòstics es fessin esforços per 
avançar en aquesta dimensió participativa.

Finalment, com es suggeria fa un instant i com 
no podia ser d’una altra manera a la vista de tot 
l’exposat fins al moment, la Guia elaborada pre-
senta un caràcter eminentment pràctic, com es 

recull de manera explícita en el títol de la ma-
teixa. Sense perdre rigor acadèmic, l’objectiu ha 
estat preparar un material de treball útil per a 
les persones encarregades d’elaborar cadascun 
dels diagnòstics territorials. Així doncs, lluny 
d’adoptar un format més acadèmic, la pretensió 
ha estat aportar informació útil, alhora que reco-
llir les directrius principals que guiaran el pro-
cés de treball de les tècniques i tècnics acollits al 
programa d’ajudes a l’elaboració de diagnòstics 
del territori.

3. ESTRUCTURA I INFORMACIÓ RECOLLIDA 
A LA GUIA

D’acord amb les indicacions anteriors, la Guia 
s’ha estructurat en tres blocs, seguits d’uns 
annexos i un apartat de referències bibliogrà-
fiques.

3.1. Orientació i consideracions generals

El primer bloc, sota el títol “Justificació i objectius 
de la Guia pràctica”, serveix com a presentació 
i contextualització dels continguts que apareixe-
ran en els blocs següents. En aquest s’enalteix 
la importància del territori en els processos de 
desenvolupament, i la necessitat de promoure 
aquests últims amb vista a assolir una millora 
substancial en els nivells de benestar de la po-
blació. En aquest sentit, es destaca el paper cru-
cial de la conjunció i confluència de tres factors 
per sostenir els processos de desenvolupament 
territorial: la dotació de recursos endògens, els 
processos d’innovació i les xarxes d’actors.

Pel que fa als recursos existents en un territo-
ri, recursos endògens que poden ser aprofitats 
per a desencadenar un procés de transforma-
ció i millora territorial, a la Guia s’estableix una 
classificació dels mateixos en els següents cinc 
grups, als quals s’etiqueta com a capital: capital 
natural, capital humà, capital social, capital cul-
tural i capital territorial.

Quant als processos d’innovació, s’està fent re-
ferència a la incorporació de coneixement a la 

Sense perdre rigor 
acadèmic, l’objectiu ha sigut 
preparar un material útil per 
a les persones encarregades 

d’elaborar cadascun dels 
diagnòstics territorials
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millora dels processos productius i també dels 
processos socials. Es considera que el conei-
xement és un recurs estratègic fonamental i 
que la capacitat per incorporar-lo als proces-
sos productius i socials és particular de cada 
territori. I tot això únicament és possible en en-
torns territorials molt concrets, aquells en què 
la cooperació entre actors es troba plenament 
desenvolupada.

Finalment, es presta atenció a les xarxes d’ac-
tors que es troben a la base dels processos de 
desenvolupament territorial. Són xarxes múl-
tiples, variades i complexes, en uns casos de 
caràcter formal i en altres de naturalesa infor-
mal. Es tracta, d’altra banda, de xarxes en què 
participen actors de molt diversa índole. En uns 
casos són xarxes exclusivament empresarials, 
mentre que en altres es veuen implicades al-
tres categories d’actors locals conformant xar-
xes socioinstitucionals de caràcter més ampli.

A aquestes consideracions s’afegeixen un tema 
de gran interès, relatiu a la importància d’adop-
tar l’escala territorial més adequada per pro-
moure i incidir sobre els processos de desen-
volupament. S’apunta a l’escala supramunicipal 
com la més adequada, com es desprèn de l’anà-
lisi de l’àmbit espacial significatiu dels mer-
cats locals de treball. Ara bé, ja que cadascuna 
d’aquestes àrees laborals locals presenta com 
a característica principal la seua pròpia idiosin-
cràsia respecte a altres territoris, tot apunta la 
conveniència i la necessitat d’abordar l’anàlisi 
de cada realitat territorial de manera particular 
i individualitzada.

Finalment, aquest primer bloc es completa amb 
una definició i defensa de les anàlisis integra-
des que presenten la doble característica que 
es desprèn de l’exposició: a) la inclusió en els 
mateixos dels tres factors identificats com a 
clau en els processos de desenvolupament ter-
ritorial ( recursos, innovació i xarxes), i b) una 
escala supramunicipal ajustada a la realitat 
dels processos socioeconòmics.

A continuació, després d’aquest primer bloc 
més general, els dos següents recullen la con-
creció de totes aquestes consideracions en una 
proposta clara de pautes a seguir en l’elabora-
ció dels diagnòstics territorials. En un primer 
moment (bloc 2) s’analitza com ha de ser la re-
collida i sistematització de la informació. Poste-
riorment, en el bloc 3, s’ofereixen les pautes i el 
pla de treball per a la correcta interpretació de 
la informació recollida i la redacció de l’informe.

3.2. Recollida i sistematització 
de la informació

Així doncs, partint de les variables i factors de-
terminants en els processos de desenvolupa-
ment territorial (identificats en el primer bloc), 
aquest segon bloc de la Guia està destinat a 
oferir unes directrius sobre la metodologia a se-
guir en la fase inicial d’elaboració dels diagnòs-
tics territorials, una fase consistent en la recolli-
da i sistematització d’informació sobre aquestes 
variables. S’aborda doncs la qüestió de les fonts 
d’informació a les que recórrer i el tractament 
que s’ha de donar a les mateixes.

En aquest punt hem de tenir present que la infor-
mació estadística i cartogràfica existent a nivell 
local és pobra i insuficient per confeccionar un 
diagnòstic territorial seriós. Al seu torn, un altre 
tret caracteritzador d’aquestes fonts d’informa-
ció és la seva dispersió, ja que són diversos els 
organismes que la generen. En aquest sentit, la 
Guia pretén oferir indicacions necessàries per al 
treball i l’orientació de les i els tècnics que des 
del territori han de endinsar-se en aquest bosc 
de fonts d’informació. Preguntes com, què bus-
car?, on localitzar la informació necessària (a 
quines fonts acudir)?, quins indicadors calcular 
per treure el màxim profit de la informació re-
col·lectada?, o com classificar i ordenar tota la 
informació recollida ?, han de trobar resposta en 
aquesta part de la Guia.

Referent a això es recull un llistat amb les fonts 
estadístiques i cartogràfiques que actualment 
proporcionen informació útil a Espanya i al 

País Valencià. Al seu torn, amb l’ajuda del bloc 
3 s’identificarà fàcilment sobre quines variables 
convé recopilar informació a partir del llistat de 
fonts que acabem de citar, així com quins són 
els indicadors a calcular a partir de la informa-
ció de base recollida (cosa que queda recopilada 
en detall en un extens annex de la pròpia Guia). 
Addicionalment, en un tercer pas, s’ofereixen les 
indicacions oportunes de cara a l’elaboració de 
taules, figures (gràfics, com ara piràmides de po-
blació) i cartografia. De la mateixa manera, i de 
cara a facilitar l’homogeneïtzació dels diferents 
diagnòstics territorials, a la Guia s’ofereixen les 
indicacions sobre les característiques concretes 
que han de tenir aquests materials elaborats, 
tant les taules com les fi-
gures o els mapes.

De cara a aquesta etapa 
del procés d’elaboració del 
diagnòstic, la Guia presen-
ta unes indicacions addici-
onals que resulten de gran 
utilitat, alhora que redunden en l’homogeneïtza-
ció dels resultats dels grups de treball de cada 
un dels territoris. Concretament, es tracta d’una 
triple indicació als equips de treball. Una primera 
relativa a l’escala espacial adoptada, assenyalant 
explícitament la necessitat de recollir informació 
i elaborar indicadors en un doble àmbit espacial, 
el municipal i el de l’àrea supramunicipal objecte 
d’estudi. I això és una cosa que s’hauria d’acom-
panyar de la disposició de la informació també a 
escala autonòmica, la qual cosa permet compa-
rar en quina situació en termes relatius es troba 
cada territori en particular. Per exemple, en ma-
tèria d’atur (variable) i taxa d’atur (indicador), s’ha 
de procedir a aconseguir informació referida als 
diferents municipis de l’àrea territorial objecte 
d’anàlisi, accedir a aquesta informació també so-
bre la pròpia àrea territorial i, finalment , disposar 
de la dada a nivell autonòmic.

La segona indicació apunta a la necessitat de des-
agregar la informació obtinguda, sempre que re-
sulti possible, per sexe i grups d’edat (menors de 
15 anys, entre 15 i 29, entre 30 i 49, entre 50 i 64 i 

majors de 65 anys) . Això és una cosa que perme-
trà descobrir les diferències de gènere i generaci-
onals presents en cada un dels territoris.

Addicionalment, la tercera instrucció sosté que 
quan resulti possible s’obtinguin les variables i 
indicadors referits al període 2006-2016, és a dir, 
els últims deu anys. Això és una cosa que permet 
incorporar una perspectiva dinàmica a les anàli-
sis, la qual resultarà complementària a un esforç 
posterior de prospecció per a tractar d’anticipar 
la direcció en què es mou el territori.

A la vista del caràcter incomplet de la informació 
estadística i cartogràfica disponible, la recollida 

d’informació no s’acaba 
aquí. A la Guia s’indica la 
necessitat de completar 
el procés de recollida d’in-
formació amb el recurs 
a tècniques d’informació 
qualitativa. Aquestes per-
metran obtenir informació 

sobre àmbits als quals la informació estadística 
no arriba, accedir a informació qualitativa sobre 
la dinàmica dels processos territorials i servir de 
suport en l’elaboració dels diagnòstics, en la me-
sura que s’accedeix als discursos dels actors pro-
tagonistes d’aquests processos de transformació 
territorial alhora que s’identifiquen i contrasten 
hipòtesis de treball interpretatives.

De cara a facilitar la feina dels equips que hau-
ran d’elaborar els diagnòstics, la Guia ofereix les 
indicacions oportunes sobre aquesta tasca de 
recollida d’informació qualitativa. Sobre aquesta 
qüestió es presenta informació detallada sobre 
les tècniques d’investigació a utilitzar a aquest 
nivell. S’identifica amb detall el perfil d’actors 
amb els quals contactar per aplicar les tècni-
ques d’investigació escollides. I, finalment, quan 
s’ha considerat oportú, s’orienta sobre les pre-
guntes o temes a tractar en el treball de camp.

Pel que fa a les tècniques d’investigació, la pro-
posta que es recull és el recurs a entrevistes en 
profunditat a testimonis privilegiats, és a dir, a 

La Guia pretén oferir 
indicacions precises per al 
treball dels tècnics que des 
del territori han d’endinsar-
se en aquest bosc de fonts 

d‘informació.
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persones que tenen un coneixement particular 
de les característiques, processos i dinàmiques 
territorials. Recórrer a aquesta tècnica requereix 
aclarir quin és el perfil de persones a entrevis-
tar, així com els temes a tractar en l’entrevista 
i el format de la mateixa. A la Guia s’aposta per 
les entrevistes semiestructurades, que compten 
amb un guió de preguntes destinades a recollir 
informació sobre qüestions o temes concrets. 
Això permet que no es quedin al tinter temes 
importants, alhora que facilita l’homogeneïtzació 
de resultats entre els diferents grups de treball. 
En aquest sentit, en les pàgines 50 a 63 de la ver-
sió en valencià de la Guia es recull un llistat amb 
més de cent preguntes, agrupades en diver-
sos blocs, que serveixen 
d’element base de reco-
llida d’informació per als 
diferents grups de treball.

De cara a facilitar la feina 
dels que han de confeccio-
nar un diagnòstic, la Guia presenta recomanacions 
sobre com afrontar correctament la realització de 
les entrevistes: la seua preparació, la seua grava-
ció, la transcripció i la posterior categorització i 
tractament de la informació. No menys important 
en aquest punt són les indicacions relatives a la 
selecció i varietat de les persones entrevistades. 
Referent a això, en les pàgines 34 a 37 de la versió 
en valencià de la Guia es recull una llista detalla-
da del ventall d’actors a entrevistar en cada pacte: 
tècnics locals, responsables d’organismes locals 
dedicats al desenvolupament socioeconòmic, res-
ponsables de centres de formació (incloent-hi els 
centres SERVEF-Formació de la zona), respon-
sables en el territori dels actors socials (tant de 
les unions territorials dels sindicats com de les 
organitzacions empresarials territorials), repre-
sentants de les organitzacions del tercer sector, 
polítics locals amb responsabilitats en matèria 
d’ocupació i promoció econòmica, dirigents d’en-
titats de la societat civil local i altres coneixedors 
de les qüestions abordades en el diagnòstic. en 
aquestes pàgines s’indica explícitament quines 
temàtiques abordar amb cadascun dels perfils 
d’actors enumerat.

Sent les entrevistes en profunditat la via prin-
cipal de recollida d’informació qualitativa, a la 
Guia es presenten altres vies addicionals a tra-
vés de les que demanar aquest tipus d’informa-
cions. Així, es planteja la possibilitat de recórrer 
als grups de discussió d’experts, amb els quals 
no es persegueix recollir informació específica 
sinó plantejar temes generals de cara a que el 
grup, a partir de les diferents posicions indivi-
duals, vaja avançant cap a la construcció d’ un 
discurs compartit. A més, també s’assenyala el 
possible ús d’enquestes dirigides a algunes de 
les categories d’actors enumerats més amunt, el 
que hauria de partir d’un qüestionari amb pre-
guntes majoritàriament tancades. Això últim fa-

cilitaria el processament i 
tractament posterior de la 
informació obtinguda per 
aquesta via.

Com a colofó   a aquest 
segon bloc de la Guia es 

planteja la necessitat d’obrir diverses opcions 
perquè els diferents agents territorials puguin 
participar del procés d’elaboració del diagnòstic 
territorial, alhora que idealment també puguin 
participar en un futur en la definició de mesures 
i estratègies amb les que abordar els problemes 
territorials. La peça fonamental d’aquest afany 
és un fòrum ciutadà obert a la participació de 
qualsevol entitat, o de la ciutadania en general, 
interessada a participar del procés. Es planteja 
la necessitat de constituir aquest fòrum, el qual 
s’ha de reunir en diverses ocasions al llarg del 
procés. Si més no, hi ha d’haver una reunió ini-
cial, abans de començar els treballs, en la qual 
presentar la iniciativa i objectius del procés 
d’elaboració del diagnòstic. En els mínims s’in-
clou també una reunió final, en la qual es com-
parteix el diagnòstic elaborat amb el conjunt de 
la ciutadania. No podem perdre de vista que, en 
certa manera, aquest fòrum, especialment si es 
reuneix en diverses ocasions al llarg del procés, 
també constitueix una font de recopilació d’infor-
mació qualitativa a través de les aportacions de 
les diferents persones integrants del mateix.

Sense abandonar aquesta dimensió participativa 
en l’elaboració del diagnòstic, també es planteja 
la conveniència d’aprofitar les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies de la informació 
i la comunicació en aquest intent d’obrir-se a la 
societat, de donar a conèixer el que s’està fent i 
els resultats obtinguts, de recopilar informació, 
sensibilitats, suggeriments, etc.

3.3. Interpretació de la informació i redacció 
de l’informe

El tercer bloc de la Guia, sota el títol “Pla de tre-
ball i redacció del document”, ofereix les indi-
cacions oportunes per arribar a obtenir com a 
resultat del procés un document en el qual es 
plasmen els continguts del treball realitzat. La 
recomanació recollida és que aquest document 
comprenga els tres apartats indicats a conti-
nuació, el que en certa mesura (però no estric-
tament) respon a una certa seqüència tempo-
ral. Per a això no hem de perdre de vista que 
l’objectiu és conèixer quines característiques 
presenta i com funciona el sistema territorial 
objecte d’estudi, identificar tant els principals 
problemes existents com la trajectòria territo-
rial recent i, finalment, adjuntar els possibles 
escenaris de futur.

Es planteja, en primer lloc, recollir una carac-
terització general del territori objecte d’estudi, 
identificant els principals problemes i preocu-
pacions dels actors territorials. I, sent el desen-
volupament territorial l’element vertebrador 
del diagnòstic, l’anterior ha d’adjuntar la iden-
tificació dels principals reptes i obstacles als 
quals el territori i els seus actors s’enfronten.

Addicionalment, en segon lloc, es planteja re-
collir una anàlisi tècnica interdisciplinària en la 
qual tinguin cabuda els elements identificats en 
el primer bloc de la Guia. Es planteja que els 
materials a partir dels quals elaborar aquesta 
part del diagnòstic seran la informació quanti-
tativa i la qualitativa a la qual s’ha fet referència 
en el bloc anterior. Aquesta anàlisi es compon 
de dues parts clarament diferenciades però 

estretament interrelacionades i complementà-
ries. D’una banda, una anàlisi territorial, en la 
qual s’han d’estudiar amb detall els recursos 
territorials (incloent el capital natural, el capital 
humà, el capital social i cultural i el capital ter-
ritorial), les xarxes també territorials (ja siguin 
empresarials o socioinstitucionals ) i els pro-
cessos d’innovació de caràcter territorial (in-
novació empresarial o innovació social). D’una 
altra, una anàlisi laboral, en la qual quedarà 
compresa la identificació dels límits espacials 
de l’àrea laboral local, la caracterització de la 
població resident a la zona respecte a l’ocupa-
ció, les oportunitats laborals (i el sistema pro-
ductiu en el qual descansen) , l’oferta formativa, 
les qualificacions i la intermediació laboral i, 
finalment, els agents socials i les relacions la-
borals en el territori.

Per a la confecció de l’anàlisi plantejada s’ofe-
reix informació molt detallada sobre continguts 
de cada un dels apartats, així com variables, 
indicadors i fonts d’informació a partir de les 
quals confeccionar aquests continguts. En el 
detall es recullen referències tant a la informa-
ció estadística i cartogràfica, com a la informa-
ció qualitativa a utilitzar.

Finalment, en tercer lloc, el diagnòstic ha d’in-
cloure una anàlisi integrada. Es tracta d’una vi-
sió de conjunt que es construeix a partir de la 
interrelació de les dues potes de l’anàlisi tècni-
ca interdisciplinària, així com de la caracteritza-
ció inicial. Es tracta de treure el màxim partit a 
la informació recopilada i a les interpretacions 
realitzades, i fer-ho mitjançant l’estructuració 
de la mateixa en tres apartats:

I) una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats), el qual inclou tant 
una vessant interna (debilitats i fortaleses) 
com una altra externa (amenaces i oportu-
nitats);
II) una presentació del procés de participa-
ció ciutadana seguit, incloent tant el fòrum 
ciutadà com el conjunt d’entrevistes, grups 
de discussió i enquestes realitzades;

Pel que fa a les tècniques 
d’investigació, la proposta 
que es recull és el recurs a 
entrevistes en profunditat a 

testimonis privilegiats.
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III) un document de síntesi de la situació del 
territori.

4. MÈTODE DE TREBALL I OBJECTIUS 
PERSEGUITS

D’acord amb la filosofia presentada a l’inici 
d’aquest apartat, la Guia és un element de su-
port en el marc d’un procés concret d’elaboració 
de diagnòstics territorials de caràcter socioeco-
nòmic. Alguns dels trets caracteritzadors del 
procés, i dels resultats que es pretenen assolir, 
ajudaran a entendre bona part de les opcions 
preses. Respecte d’això, i de manera sintètica, 
destacarem els següents.

4.1) S’aposta perquè els diagnòstics siguin re-
alitzats, preferentment, per part dels territoris. 
Davant l’opció d’elaborar diagnòstics des de la 
pròpia universitat, es va pensar que l’alternati-
va escollida seria molt més profitosa per a les 
entitats signants de cada un dels acords terri-
torials per l’ocupació. Això és així per múltiples 
motius, entre d’altres perquè propicia la par-
ticipació territorial des del principi i perquè al 
mateix temps que s’avança en la confecció del 
diagnòstic es van definint, encara que siga de 
manera general, línies d’actuació adaptades a 
les especificitats territorials i que compten amb 
graus significatius de consens territorial.

4.2) Per evitar que un procés descentralitzat 
acabi comportant un grau d’heterogeneïtat im-
portant entre els diferents diagnòstics resul-
tants, un dels objectius de la Guia ha estat in-
tentar coordinar el procés i aconseguir la major 
homogeneïtat possible en quant a estructura, 
temes tractats o informació utilitzada . I això 
és una cosa que resulta reforçat per una tasca 
d’assessorament i suport des de les universi-
tats als equips de treball dels territoris. Cal ad-
vertir que en aquest cas major homogeneïtat no 
és sinònim de manca de sensibilitat a la idiosin-
cràsia i especificitats locals.

4.3) Amb vista a facilitar la tasca dels grups de 
treball de cada un dels territoris, la Guia ofe-
reix indicacions clares sobre quina informació 
utilitzar i com obtenir-la. Fins i tot en aquelles 
fonts d’informació estadística que no estan dis-
ponibles, però són susceptibles de petició d’ex-
plotacions específiques, la Guia planteja el tipus 
d’explotació a sol·licitar. I això últim és una cosa 
que té sentit fer-ho a nivell conjunt per a tots els 
territoris alhora.

4.4) Un dels avantatges de partir d’unes fonts 
d’informació compartides, així com d’un mateix 
guió amb el qual procedir a la recollida d’infor-
mació qualitativa i d’un esquema comú d’anàlisi, 
és que permet una certa agregació a escala au-
tonòmica de la informació utilitzada i obtinguda 
pels diferents territoris. I això últim possibilita 
tant una comparació interterritorial, com apreci-
ar el valor de les dinàmiques particulars i espe-
cífiques de cada territori. Referent a això, en un 
principi s’havia plantejat, de comú acord amb el 
SERVEF, la conveniència d’avançar cap a la con-
fecció d’una base de dades compartida a partir 
de la recollida d’informació territorial. Això últim, 
finalment no va poder ser dut a terme.

4.5) Finalment, no hem d’oblidar que el procés 
no hauria d’acabar amb la redacció d’uns bons 
diagnòstics. El diagnòstic no és més que un mit-
jà, un primer pas, que ha de facilitar el disseny 
d’una estratègia d’ocupació i desenvolupament 
local adaptada a les necessitats específiques 
de cada territori particular. Unes estratègies 
que, d’altra banda, seria convenient que s’ela-
boressin de manera participativa i que comp-
tessin amb graus significatius de suport social 
territorial. En aquest sentit, a més de la qualitat 
dels diagnòstics, hem de tenir cura de la ves-
sant participativa del procés i intentar que el 
procés no s’esgoti amb l’elaboració dels estudis 
territorials.

1. INTRODUCCIÓ

En aquest treball es considera que la realit-
zació d’un diagnòstic territorial persegueix un 
doble objectiu. D’una banda, aprofundir en la 
problemàtica del territori per a informar de les 
polítiques públiques, i eventualment també dels 
processos de decisió dels actors locals en ge-
neral. D’altra banda, contribuir a forjar un con-
sens entre els actors locals sobre la naturalesa 
d’aquella problemàtica (Gallego, 2016).

Partint d’aquesta premissa bàsica, el present 
capítol pretén oferir una justificació des d’una 
triple perspectiva (teòrica, empírica i operativa) 
de tot un seguit d’adaptacions que s’ha consi-
derat convenient realitzar a la Guia que serviria 
de base per a l’elaboració de tots els diagnòs-
tics territorials de la Comunitat Valenciana en el 
marc del projecte AVALEM TERRITORI del SER-
VEF. Ara bé, tot i que aquesta contribució s’inse-

reix en la conveniència d’explicitar les diverses 
motivacions que han aconsellat anar prenent 
passos per a l’adaptació efectiva d’aquesta 
Guia, es considera que el present treball pot ser 
útil per a altres experiències d’elaboració de di-
agnòstics territorials i laborals.

La Guia pràctica per a la realització dels diagnòs-
tics territorials per al foment de l’ocupació (Her-
mosilla dir et al., 2017) s’estructura en dos eixos 
bàsics. D’una banda, la noció de capital territorial, 
entès com el conjunt de recursos, competències 
i processos d’innovació que defineixen la com-
petitivitat d’un territori (Camagni, 2008). D’altra 
banda, l’entramat de processos socioeconòmics 
i territorials que defineixen el mercat laboral en 
un espai concret.. 

Aquesta Guia té un disseny apropiat per orientar 
l’elaboració de diagnòstics que puguin complir 
els dos objectius assenyalats més amunt. En 

LA IMPORTÀNCIA EN EL DIAGNÒSTIC 
TERRITORIAL DE LA CONTEXTUALITZACIÓ 
EXTERNA DEL TERRITORI I DE LA 
METODOLOGIA DE RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ
Juan Ramón Gallego Bono
Departament d’Economia Aplicada. Universitat de València

Universitat de València
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efecte, els dos grans apartats que estructuren el 
document que se centra estrictament en l’elabo-
ració del diagnòstic, és a dir, tant l’anàlisi del di-
agnòstic local-supramunicipal amb perspectiva 
territorial (estudi amb detall del capital territo-
rial) com l’anàlisi del diagnòstic territorial amb 
perspectiva laboral, compleixen les dues condi-
cions bàsiques referent a això. D’una banda, con-
templen la recopilació d’una gran quantitat d’in-
formació i l’elaboració d’indicadors per tenir una 
aproximació estadística apropiada i sobre una 
base comparada, en el temps i en l’espai, de la 
problemàtica territorial i laboral de les realitats a 
estudiar. D’altra banda, no es conformen amb el 
recurs a informació estadística com a base per a 
l’elaboració del diagnòstic 
sinó que a més contem-
plen la realització del di-
agnòstic en el marc d’un 
procés participatiu, així 
com la realització d’en-
trevistes en profunditat a 
un ampli elenc d’actors i 
amb un ampli qüestionari, essencial per poder 
accedir a un coneixement profund, qualitatiu i di-
nàmic dels processos de canvi en marxa.

Ara bé, per fer operativa la Guia i aquests dos 
vectors de desenvolupament de la mateixa 
s’imposa primerament un procés de contextu-
alització socioeconòmica i inserció externa del 
territori que permet incardinar en un marc més 
ampli el diagnòstic territorial i laboral, una cosa 
essencial per interpretar apropiadament els 
reptes i les opcions efectives que se’ls plantegen 
als territoris. A més, la pròpia Guia també con-
templa la realització d’aquesta contextualització 
socioeconòmica i inserció externa per poder re-
alitzar l’anàlisi integrat recollit a la mateixa. En 
segon lloc, les restriccions administratives, eco-
nòmiques i temporals obliguen a racionalitzar el 
sistema d’accés a la informació tant estadística 
com qualitativa de forma realista i, d’aquesta 
manera, viable. Aquests seran els dos elements 
que analitzarem en els apartats que segueixen 
per comprendre la lògica del procés d’adaptació 
de la Guia que ens ocupa.

2. LA NECESSITAT D’UNA 
CONTEXTUALITZACIÓ GENERAL 
DEL TERRITORI

En un determinat espai hi ha una forta interde-
pendència entre el comportament de les per-
sones que conviuen i defineixen aquest espai i 
l’entorn immediat (territori proper) en el qual 
aquells conviuen i desenvolupen les seves ac-
tivitats productives. En particular, la forma en 
què les empreses tracten de mantenir-se i mi-
llorar la seua posició en el mercat, és a dir, la 
seua estratègia de competitivitat, condicionarà 
el desenvolupament del seu entorn immediat. 
Ara bé, les oportunitats que brinda el territori 

als actors que viuen en el 
mateix no sempre són les 
mateixes, i condicionen 
el tipus d’estratègies que 
poden desenvolupar les 
empreses i altres actors 
del mateix (Tomàs Carpi 
et al., 1999; Antuñano i 

Gallego, 2003). Les estratègies de les empreses 
condicionen el capital territorial i, en definitiva, 
els seus avantatges competitius i els del pro-
pi territori. Les estratègies empresarials i els 
avantatges competitius del territori condiciona-
ran les oportunitats laborals de la població i les 
pròpies condicions de treball. A més, aquestes 
estratègies i avantatges competitius poden de-
finir tant fortaleses del territori com debilitats 
del mateix. I, com és natural, on millor es van a 
apreciar aquestes fortaleses i debilitats no és 
només en l’entorn immediat dels actors sinó en 
la pròpia problemàtica dels sectors productius 
dominants. Aquests sectors productius definei-
xen una pedra angular del diagnòstic perquè en 
ells s’expressa l’aprofitament relatiu del capital 
territorial i la pròpia naturalesa i dinàmica del 
mercat laboral. Per tant, els avantatges com-
petitius que tenen les empreses, els sectors o 
els territoris seran un aspecte essencial a de-
tectar en el diagnòstic territorial. I contribuir al 
desenvolupament o millora d’aquests avantat-
ges competitius és un objectiu essencial de les 
polítiques de desenvolupament regional i local.

Ara bé, per comprendre la problemàtica dels 
sectors productius cal inserir-la en el seu pro-
pi patró específic d’organització territorial. Des 
d’aquesta perspectiva és possible delimitar tres 
grans modalitats de clústers o aglomeracions 
territorials, els quals constitueixen espais dife-
rents de creativitat.

En primer lloc, ens referirem a les grans ciutats 
i àrees metropolitanes. Aquestes aglomeracions 
destaquen per la seua relativa diversitat indus-
trial-sectorial i la creativitat associada a les ma-
teixes, l’existència d’un llindar necessari perquè 
sorgeixi una oferta sofisticada de serveis profes-
sionals i personals i els efectes que exerceix la 
ciutat central sobre el seu entorn metropolità. Es 
tracta, d’una banda, d’un efecte positiu en termes 
d’emissió de població i activitat econòmica cap 
a la perifèria, en recerca de preus més baixos 
per a l’habitatge i el sòl i atrets per la qualitat de 
vida que ofereix l’entorn. Es tracta, d’altra banda, 
d’un efecte negatiu, en termes de possibles pro-
blemes de congestió associat a infraestructures 
i activitats, que a més poden generar tensions 
entre noves i velles activitats productives i dife-
rents usos de sòls i recursos.

Una segona modalitat d’aglomeració producti-
va és la que defineixen els districtes industrials 
o sistemes territorials o localitzats de petites i 
mitjanes empreses. Aquests sistemes de PIME 
deuen en gran mesura el seu dinamisme a les 
economies externes a les empreses però inter-
nes a la indústria, que provenen de la seua es-
pecialització en un mateix sector. Això genera 
importants beneficis a les empreses que ope-
ren en el territori en forma d’accés a mà d’obra 
qualificada, mobilitat de persones i informació i 
accés a usuaris i clients al llarg de la cadena de 
valor. Aquests sistemes territorials solen estar 
especialitzats en sectors tradicionals orientats 
a la demanda final (tèxtil, moble i fusta, agroa-
limentari, ceràmic, joguina, etc.), però també es 
donen en sectors d’alta tecnologia.

Una tercera modalitat d’aglomeració producti-
va són les àrees d’antiga industrialització, ca-

racteritzades sovint per la presència d’una o un 
reduït nombre de grans empreses en sectors 
d’indústria pesada o en indústries de procés. 
Aquestes aglomeracions territorials es carac-
teritzen per l’existència d’una estreta relació 
entre les grans empreses i un conjunt de sub-
contractistes vinculats a les mateixes, així com 
per les dificultats sociològiques i econòmiques 
existents a la diversificació industrial d’aquests 
territoris.

Per conèixer les oportunitats internes territori-
als que defineixen aquestes aglomeracions per 
a empreses i treballadors, i en definitiva els seus 
avantatges competitius, cal conèixer el procés 
històric de conformació d’aquests sistemes o 
aglomeracions territorials. Aquest procés histò-
ric serà específic no només a cada tipus d’aglo-
meració sinó també a la pròpia naturalesa de 
cada realitat particular. Però aquest és el camp 
que aborda el propi diagnòstic explicat a la Guia.

Ara bé, la qüestió que resulta ací fonamental 
és que cada tipus d’aglomeració va definir un 
tipus d’oportunitats i d’amenaces concretes 
que són en aspectes importants diferents als 
d’altres models d’aglomeració i de desenvolu-
pament. Per exemple, els processos recents de 
desenvolupament de les àrees metropolitanes 
a la Comunitat Valenciana estan molt condici-
onades pel procés d’industrialització i d’urba-
nització experimentats per l’economia espa-
nyola i valenciana des dels anys 60 del segle 
passat. Els processos de desenvolupament de 
les àrees d’antiga industrialització obeeixen a 
una temporalitat diferent definida per l’evolució 
de la gran empresa i associada amb freqüèn-
cia a inversions i control extern de la mateixa. 
Finalment, els sistemes de PIME s’han benefi-
ciat d’aquest procés d’industrialització valenci-
ana però s’han recolzat amb freqüència en una 
antiga tradició artesanal que s’ha anat adaptant 
i desenvolupant sobre una base endògena però 
sovint rebent també alguns impulsos externs.

Aquestes diferents aglomeracions i els siste-
mes productius que les protagonitzen no només 

Les estratègies de les 
empreses condicionen 

el capital territorial i, en 
definitiva, els avantatges 
competitius i els del propi 

territori.
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tenen una sèrie de problemàtiques específiques 
i condicionen la naturalesa del territori en què 
operen. El que també és crucial per a la realit-
zació del diagnòstic és prendre en consideració 
l’existència d’un entorn extern sobre el qual els 
actors del territori no poden incidir però que di-
buixa el conjunt d’oportunitats i amenaces que 
defineixen el marc general i global dels actors. 
Aquest context extern és específic a cada sector 
i a cada model de desenvolupament i d’aglome-
ració productiva. Per exemple, en el cas de les 
grans ciutats i àrees metropolitanes la globalit-
zació fa que la dimensió simbòlica de les ciutats 
(Borja i Castells, 1997) i la seua capacitat per 
atraure persones de elevada qualificació i talent 
(Florida, 2009) adquireixi una vital importància. 
I això afectarà als possibles beneficis i exigèn-
cies que s’enfrontaran les comarques metropo-
litanes vinculades a aquestes grans ciutats, de 
la mateixa forma que pot condicionar la pròpia 
dinàmica dels sectors econòmics dominants en 
les mateixes i que podrien remetre, almenys en 
part, a dinàmiques parcialment autònomes res-
pecte de la influència de l’àrea metropolitana. 
Pel que fa als sistemes territorials de les PIME, 
amb inclusió no únicament dels especialitzats 
en el sector industrial sinó també dels siste-
mes agro-alimentaris i dels sistemes turístics, 
la globalització els espenta a la necessitat de 
desenvolupar noves formes d’innovació que 
els permeti competir en base a la diferenciació 
dels productes i les destinacions. També resulta 
fonamental prendre en consideració la integra-
ció internacional dels sectors tradicionals i no 
tradicionals en els diferents subsectors indicats 
per la via del desenvolupament de les cadenes 
globals de valor i de producció. En tercer lloc, 
les àrees d’antiga industrialització es veuen 
obligades a fer front a la competència de països 
amb menors costos i un marc institucional en 
matèria laboral i mediambiental més permis-
siu, al mateix temps que a la necessitat de trac-
tar d’abordar les tensions empresarials/territo-
rials que generen l’empresa-xarxa en el context 
de firmes multinacionals i, de vegades, també 
nacionals de certa importància en aquest tipus 
de territoris.

Finalment, les àrees rurals de muntanya es po-
den veure beneficiades pels grans moviments 
migratoris amb destinació als països de ma-
jor nivell de desenvolupament, per a la millora 
d’accessibilitat a les mateixes que proporcionen 
les infraestructures de transport i de comunica-
cions i per la creixent valoració d’un important 
segment de la població en general dels atrac-
tius naturals i de la manera de vida rural.

D’altra banda, per completar aquest procés 
d’adaptació externa de la Guia, cal prendre en 
consideració dos elements que es troben a mig 
camí entre l’extern i l’intern al territori. Es trac-
ta, d’una banda, de la inserció del territori en 
el sistema de ciutats i relacions inter-espacials, 
un aspecte que és essencial per a comprendre 
com es reprodueix el capital territorial i la prò-
pia configuració i dinàmica del mercat de tre-
ball local. Cal prestar ací atenció a la jerarquia 
urbana que té el territori en qüestió en el siste-
ma de ciutats i en l’oferta de serveis comarcal, 
provincial i regional. I el mateix podria dir-se de 
la inserció regional en l’economia nacional i in-
ternacional. D’altra banda, cal tenir una idea de 
conjunt de com les tendències demogràfiques i 
els moviments migratoris s’inscriuen (i condici-
onen) en les pautes de desenvolupament de la 
realitat en qüestió. En definitiva, seria important 
plantejar-se la incidència i evolució dels movi-
ments migratoris a la llum de la pròpia natura-
lesa del model de desenvolupament.

D’aquesta manera, un apartat previ a la con-
sideració de l’anàlisi del capital territorial i de 
l’anàlisi territorial del mercat laboral, ens ofe-
reix un perfil socioeconòmic sintètic de la re-
alitat sota revista recolzat en el seu propi mo-
del de desenvolupament. Això ens pot ajudar 
a inserir cada un dels elements del diagnòstic 
en un marc més ampli. Des d’una perspectiva 
més teoricoconceptual, aquesta adaptació ens 
ofereix una sèrie de pistes per descobrir nous 
elements evolutius d’aquests models o aglome-
racions de desenvolupament susceptibles de 
ser incorporats en una conceptualització més 
complexa dels mateixos.

Per concloure aquest apartat és fonamental 
destacar la rellevància que té en un diagnòs-
tic comptar amb una idea general o hipòtesis 
sobre la problemàtica de l’àrea en qüestió que 
lliga el procés històric de conformació de la re-
alitat en qüestió amb els reptes que aquesta 
realitat enfronta i els recursos per fer-los front 
(Gallego, 2016). La forma d’abordar la contex-
tualització del diagnòstic que hem delineat en 
aquest apartat té precisament com una de les 
seves finalitats essencials ajudar a decantar 
aquesta idea general. La seua importància ar-
rela en una doble dimensió. D’una banda, con-
tribueix a conferir una dinàmica de conjunt i a 
dotar de coherència explicativa al diagnòstic 
territorial perquè li pro-
porcionaria un clar fil 
conductor. D’altra banda, 
el fet de comptar amb 
aquesta hipòtesi o idea 
general ajuda considera-
blement a la construcció 
d’un relat col·lectiu entre 
els actors del territori al voltant de la proble-
màtica que enfronta el mateix. Tant en el primer 
aspecte com en el segon, això es veu afavorit 
perquè la hipòtesi dota d’una seqüència tempo-
ral tant a l’anàlisi com al relat que es construeix 
a partir del mateix, que resulta fonamental per 
construir un discurs legitimador i compartit del 
diagnòstic.

3. LA CONVENIÈNCIA ESTRATÈGICA 
DE RECOLLIR UNA INFORMACIÓ REALISTA 
I DE FORMA PARTICIPATIVA

Hem partit de la premissa que un diagnòstic ha 
d’informar els decisors públics i privats de la 
problemàtica del territori. En aquest sentit, la 
Guia comprèn un conjunt molt exhaustiu de vari-
ables i indicadors que permeten una aproxima-
ció al coneixement de la realitat, alhora que una 
sèrie de claus explicatives a manera de pistes 
interpretatives. Tots aquests indicadors es cons-
trueixen essencialment a partir de la informació 
estadística que proporcionen els organismes 
oficials. Ara bé, un diagnòstic no pot basar-se 

únicament en informació estadística, ni tan sols 
quan aquesta es complementa amb l’estudi de 
monografies i altres informes de diferent natu-
ralesa. És fonamental reconèixer el terreny i a 
més recolzar-se en la realització d’entrevistes 
en profunditat per conèixer els processos sota 
revista. En aquest sentit, la mateixa Guia conté 
un exercici de traducció d’una sèrie de raona-
ments conceptuals i explicatius orientats a cap-
tar el funcionament de la realitat a un qüestiona-
ri indicatiu de preguntes per obtenir i recopilar 
dels diferents interlocutors la informació corres-
ponent que puga ajudar a tenir un coneixement 
detallat de la realitat.

D’altra banda, hem vist 
que un segon objectiu fo-
namental del diagnòstic 
ha de ser aprofitar la re-
alització del mateix per 
anar forjant un cert con-
sens sobre la problemàti-
ca del territori en qüestió. 

En aquest sentit, de vegades es considera que 
les entrevistes en profunditat constitueixen un 
recurs no únicament per obtenir informació sinó 
per aconseguir arribar a aquest consens. Ara bé, 
tenint en compte les restriccions i grans dificul-
tats que hi ha amb freqüència per a l’accés en 
temps i forma a la informació estadística, i les 
característiques concretes pel que fa als actors 
que participen en els Acords Territorials per 
l’Ocupació, ha estat necessari fer operativa la 
Guia en tres direccions fonamentals.

En primer lloc, els indicadors que conté la Guia 
van ser proposats tenint present la informació 
que es va considerar que podia estar disponi-
ble per a la seua elaboració. A més, cal tenir en 
compte, com ja s’ha indicat més amunt, que el 
mateix SERVEF desitjava comptar amb un banc 
de dades per tenir un millor coneixement dels 
territoris i de la seua evolució, amb vistes al mi-
llor disseny de polítiques públiques. Aquestes úl-
times demandes es van incorporar en part en la 
mateixa Guia, tot i que després han estat objecte 
d’un agrupament específic. La recopilació siste-

Seria important plantejar-
se la incidència i evolució 
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desenvolupament.
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màtica per part dels territoris de la informació 
municipal que havia d’alimentar aquesta base de 
dades s’ha deixat per a un moment posterior. Si 
ens limitem a la informació estadística que ha 
servit efectivament de base per a l’elaboració 
dels diagnòstics, cal començar dient que les li-
mitacions per a l’accés a algunes informacions 
estadístiques a un cost i en un temps raonable, 
han obligat a limitar les estadístiques i l’elabo-
ració corresponent d’indicadors a la informació 
efectivament disponible. Tota aquesta informació 
estadística ha estat preparada per l’equip coordi-
nador de la Universitat de València, remetent-la 
a tots els Acords Territorials per l’Ocupació, a la 
Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de 
Castelló de la Plana.

En segon lloc, la Guia in-
corpora un qüestionari 
molt extens, en coherèn-
cia amb l’exhaustivitat de 
la mateixa i del seu pro-
pi caràcter indicatiu. És 
a dir, el qüestionari contingut a la Guia pretenia 
proporcionar una orientació de com es podia 
demanar informació qualitativa relativa als di-
ferents aspectes previstos en el diagnòstic i al 
tipus d’actors als quals es podia dirigir. Ara bé, 
amb l’objectiu d’unificar criteris pel que fa a l’ori-
entació i al contingut dels diagnòstics i a la for-
ma d’abordar l’accés a la informació qualitativa, 
l’equip coordinador de la Universitat de València 
va procedir a una simplificació i estandarditza-
ció de les preguntes del qüestionari, així com a 
l’elaboració d’una fitxa que pogués servir a les 
persones que realitzessin les entrevistes a siste-
matitzar la informació i a destacar els aspectes 
més rellevants de la mateixa.

En tercer lloc, resultava necessari aclarir el nom-
bre aproximat d’entrevistes a realitzar i el perfil 
dels actors a entrevistar. El criteri general que 
es va decidir per establir un nombre orientatiu 
d’entrevistes a realitzar per cada Acord Territo-
rial per l’Ocupació era doble. D’una banda, es va 
establir un nombre mínim de 14 entrevistes que 
es considerava necessari independentment del 

pressupost subvencionat pel SERVEF i d’altres 
possibles especificitats de cada Pacte. D’altra 
banda, un cop establert aquest nombre mínim 
es va establir una gradació en funció del pro-
pi pressupost de subvenció del SERVEF a cada 
Pacte. Els criteris per a l’establiment del nombre 
orientatiu d’entrevistes van ser explicats públi-
cament per l’equip coordinador de la Universitat 
de València en la reunió amb els Acords Territo-
rials per l’Ocupació organitzada pel SERVEF per 
al llançament del projecte.

Pel que fa a la selecció dels actors a entrevis-
tar havia dos tipus de realitats: d’una banda els 
Acords Territorials per l’Ocupació supramunici-

pals, que abasten amb 
freqüència a un nombre 
important de municipis i, 
de l’altra, la situació dels 
Acords de caràcter mu-
nicipal. En el primer tipus 
d’Acords Territorials, els 
més freqüents, es tractava 

d’intentar implicar el conjunt dels ajuntaments i 
municipis participants en el Pacte, tant pel que fa 
als càrrecs polítics com als tècnics dels consis-
toris, que podien ser estratègics per al coneixe-
ment de la dinàmica del mercat laboral. D’aques-
ta manera, es va establir una jerarquia d’actors a 
entrevistar, en la cúspide de la qual es situaven 
els AODL (Agents d’Ocupació i Desenvolupament 
Local) o altres tècnics del desenvolupament local 
dels ajuntaments o altres administracions o insti-
tucions locals signants de l’Acord Territorial i, en 
segon lloc, es recollia a representants polítics de 
les mateixes. En tercer lloc, van prevaldre els res-
ponsables de les unions territorials dels sindicats 
i els responsables de les organitzacions empresa-
rials territorials, així com els tècnics d’intermedia-
ció laboral (SERVEF i entitats col·laboradores). En 
quart lloc, van figurar els responsables d’organis-
mes dedicats al desenvolupament socioeconòmic 
(Pactes Territorials per l’Ocupació, grups d’acció 
local, etc.) i els responsables dels centres SER-
VEF-Formació i de centres de formació professio-
nal (o altres centres de formació especialitzada ). 
I completen aquesta relació els representants de 

les organitzacions del tercer sector (FEVES, FE-
VECTA), dirigents d’entitats de la societat civil lo-
cal i altres experts o possibles coneixedors de les 
qüestions plantejades (tècnics de l’administració 
local, personal investigador, coneixedors del sec-
tor, entitats financeres, etc.).

Per als Acords Territorials per l’Ocupació de Cas-
telló, València, Alacant i Elx, la prelació ha estat 
diferent. En aquest cas s’ha primat en primer 
lloc als tècnics d’intermediació laboral (SERVEF i 
entitats col·laboradores) i als responsables dels 
centres SERVEF-Formació i de centres de for-
mació professional (o altres centres de formació 
especialitzada), en coherència amb l’orientació 
laboral del diagnòstic i de la pluralitat d’aquests 
centres a les grans ciutats. En segon lloc, s’ha 
aconsellat la realització d’entrevistes als dife-
rents representants dels partits polítics del con-

sistori. I un ampli tercer nivell, que inclou a re-
presentants sindicals i empresarials i dirigents 
d’entitats de la societat civil local, AODL i altres 
tècnics de desenvolupament local i altres possi-
bles experts.

Per finalitzar aquest capítol cal subratllar que 
la Guia contemplava la necessitat de crear me-
canismes formals de participació per involucrar 
el conjunt de la societat, tant organitzada com a 
títol personal, en la realització, seguiment i, en 
cas necessari, aplicació dels diagnòstics. Com 
s’ha assenyalat en el capítol anterior, també s’ha 
buscat que aquests mecanismes participatius, 
com ara el Fòrum, servissin per a demanar in-
formació qualitativa rellevant i per aplanar l’ac-
cés a actors i persones clau a entrevistar. Sobre 
aquests aspectes s’incideix en altres capítols 
d’aquest estudi.

La Guia contempla la 
necessitat de crear 

mecanismes formals de 
participació per involucrar el 

conjunt de la societat.
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Arran de la resolució del 13 d’octubre de 2016 
de la directora del SERVEF es van convocar per 
a l’exercici 2016 les subvencions destinades 
a fomentar els acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local a la Comu-
nitat Valenciana.

Les subvencions es dirigien a les entitats lo-
cals (incloses les mancomunitats) de la Comu-
nitat Valenciana que expressaven la disposició 
d’acordar la seua actuació en matèria d’ocu-
pació i desenvolupament local amb els agents 
socials més representatius i altres actors clau, 
públics i privats, del seu territori. En tot cas, les 
entitats sol·licitants havien de aglutinar com 
a mínim a una població de 100.000 habitants 
o a un nombre mínim de cinc municipis. Quan 
l’àmbit d’actuació incloïa a més d’una entitat lo-
cal, havia de constar un acord previ entre elles 
i només podia presentar sol·licitud una de les 
entitats que l’haguessin subscrit. Així mateix es 
tenia en compte, en la mesura del possible, les 
àrees funcionals previstes en l’Estratègia Terri-
torial de la Comunitat Valenciana. Crida l’aten-

ció que la divisió comarcal no va ser conside-
rada com el criteri supramunicipal fonamental.

A la província de València onze entitats van mos-
trar la seua voluntat d’acollir la convocatòria 
abans esmentada. Bona part d’elles tenia una tra-
dició contrastada en matèria d’acords territorials 
per a l’ocupació que es remuntava a principis de 
la dècada passada: Acord Comarcal per l’Ocupa-
ció de l’Horta Sud (any 2000), Fundació C.V. Pacte 
per l’Ocupació València (any 2000), Pacte Territori-
al per l’Ocupació en la Ribera (any 2004), Consorci 
Pactem Nord (any 2008) i Ajuntament de Gandia 
junt amb la mancomunitat de la Safor (any 2011). 
Les altres sis entitats o no tenien cap acord per 
l’ocupació o eren de recent creació.

Finalment nou entitats van obtenir la subvenció. 
No obstant això hi va haver dos, la Mancomuni-
tat dels municipis del Racó d’Ademús i la Man-
comunitat de la Canal de Navarrés, que no es 
van acceptar. Aquesta última es va incorporar 
a posteriori al pacte territorial per l’ocupació de 
la veïna Mancomunitat de La Costera-Canal.

IDENTIFICACIÓ DE LES UNITATS 
TERRITORIALS I EQUIPS DE TREBALL
Una nova etapa per al territori 
i les polítiques laborals
Ghaleb Fansa
Departament de Geografia

Universitat de València
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De la totalitat dels municipis de la província 
de València1, 41 municipis no van aconseguir 
la subvenció, ja siga per no haver-la sol·licitat, 
com és el cas dels municipis de les comarques 
de Requena-Utiel, la Vall d’Ayora-Cofrentes i la 
Regió muntanyenca, o bé, tot i haver-la sol·li-
citat, perquè se li va denegar, com ha passat 
al Racó d’Ademús. Les quatre són comarques 
d’interior, amb un denominador comú, la seua 
escassa població: 66.624 habitants el que supo-
sa el 2,6% de la població provincial, i una densi-
tat poblacional inferir a 15 habitants / km2.

Cal assenyalar que en la regió muntanyenca, 
l’any 2003 es va signar un conveni entre el SER-
VEF, la Mancomunitat de la Serranía, la Manco-
munitat de l’Alt Túria, els sindicats i l’Associació 
de Comerciants i Industrials de Villar de l’Arque-
bisbe per constituir el Consorci per al foment i 
Desenvolupament Integral de La Serranía. Te-
nia com a objectiu promoure el pacte territorial 

1 Sense tenir en compte els 34 municipis de la comarca de la Vall 
d’Albaida que formen part de l’àmbit d’actuació de l’Acord Territo-
rial d’Ocupació i Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent.

d’ocupació. Va estar funcionant fins a l’any 2010 
i en l’actualitat es troba en estat latent des que 
a l’abril de 2014 va realitzar la seua última re-
unió. De la mateixa manera, a la comarca de la 
Vall d’Ayora-Cofrentes, el Grup d’Acció Local va 
signar l’any 2005 un conveni amb el Servef, el 
qual va ser cancel·lat a 2008.

És significatiu que a la comarca de Reque-
na-Utiel ha tingut lloc al juliol de 2017 la ratifi-
cació de l’Acord Territorial en matèria d’Ocupa-
ció i Desenvolupament Local. Entre els signants 
hi ha la Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino, la Mancomunitat del Teixeixo (entre les 
dues engloben la totalitat dels municipis de la 
comarca), sindicats i diverses associacions i 
fundacions.

El Racó d’Ademús no compta en aquests mo-
ments amb un acord territorial per a l’ocupació, 
però sí amb la ferma voluntat de treballar en 
això, ja que s’ha iniciat el procés de constitució 
del mateix.

A la província d’Alacant van sol·licitar la subven-
ció set entitats, quatre d’elles amb una sòlida 
trajectòria en acords per a l’ocupació com són 
l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic 
i Social de la Ciutat d’Alacant (any 2000), el Con-
sorci per al Desenvolupament Econòmic del 
Baix Segura “Convega” (any 2002), el Consorci 
del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Vall 

del Vinalopó (any 2004) i el Consorci del Pacte 
Local per l’Ocupació d’Elx (any 2006). Els tres 
pactes restants són l’Acord Territorial d’Ocupa-
ció i Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(any 2016), l’Acord Territorial d’Ocupació Litoral 
Sud (any 2016) i l’Acord Comarcal en Matèria 
d’Ocupació i Desenvolupament de la Marina 
Alta ( any 2017).

Titular sol·licitant Import 
concedit €

Nº municipis 
en l’àmbit de 
actuació

Agents socials

Ajuntament de Gandia 23.043,3 31 CCOO, UGT, FAES

Consorcio Pactem Nord 24.907,58 23 CCOO, UGT, USO, ASIVALCO, AUPIM

Pacto Territorial para el Em-
pleo en la Ribera “PATER”

28.995,44 47 CCOO, UGT, FAEDALCIS, Federación de Empresa-
rios de la Ribera

Mancomunidad Hoya de 
Buñol-Chiva

16.071,9 11 CCOO, UGT, Asociación de Comerciantes de 
Buñol

Mancomunidad Camp de Turia 17.441,43 16 CCOO, UGT, Federació de Comerç de Lliria, Aso-
ciación de Comerciantes de Bétera Asociación 
agrupacion Empresarial L’Eliana-Camp De Turia, 
Asociación de Comerciantes de la Pobla de Vall-
bona, Asociación de Comerciantes y Profesiona-
les de Vilamarxant, Empresaris de Benaguasil, 
Asociación de Comerç de Benissanó, Viu l’Eliana, 
Asociación de trabajadores autónomos, Asocia-
ción De Comerciantes Y Empresarios Náquera, 
ACOPRASAR

Acuerdo Comarcal por el Em-
pleo de l’Horta Sud

38.168,98 20 CCOO, UGT, Club de Gerentes, Agrupación Co-
marcal de Empresarios. 

Mancomunitat Municipis la 
Costera-Canal

16.797,36 26 CCOO, UGT, ADEXA, XACEX

Fundació C.V. Pacte per l’Ocu-
pació de València

50.000 1 CCOO, UGT, USO, CEV (Confederación Empresari-
al Valenciana)

Ajuntament de Sagunt 14.494,38 16 CCOO, UGT, ASECAM, AVA-ASCOSA, Federació 
d’Associacions de Comerciants del Camp de 
Morvedre.

Titular sol·licitant Import concedit € Nombre de municipis 
en l’àmbit d’actuació

Agents socials

Ajuntament d’Elx 24.706,13 1 CCOO, UGT, COEPA

Ajuntament de Benidorm 20.585 8 No han participat agents socials

Ajuntament de Guardamar 
del Segura

20.287,38 3 CCOO, UGT, COEPA

Ajuntament d’Alcoi 17.233,95 66 CCOO, UGT, IBIAE, FEDAC, COEVAL

Consorcio para la Recupe-
ración Económica y de la 
Actividad de la Marina Alta
“CREAMA””

17.050,53 33 CCOO, UGT, Cámara de Comercio 
de Alicante, CEDMA, FEVECTA, 
INFODONA, JOVEMPA, MAE. UNED 
Denia, Academia La Glorieta.

Consorcio para el Desar-
rollo Económico de la Vega 
Baja “CONVEGA”

20.074,57 24 CCOO, UGT, COEPA

Titular sol·licitant Import concedit € Nombre de 
municipis en 
l’àmbit d’ac-
tuació

Agents socials

Consorcio Pacto Local por el Em-
pleo de Castellón

23.222,88 1 UGT, CCOO, CEC (Confederación de Empresari-
os de Castellón), CEPYMEC (Confederación de 
Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa)

Ajuntament de Benicàssim 14.108,65 9 CCOO, UGT, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón)

Ajuntament de Traiguera 13.594,32 11 CCOO, UGT, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón)

Consorcio Gestor del Pacto Terri-
torial por el Empleo de los Munici-
pios Cerámicos

21.780 18 UGT, CCOO, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón), CEPYMEC (Confederación 
de Empresarios de Pequeña y Mediana Em-
presa)

Mancomunidad Intermunicipal del 
Alto Palancia

23.779,87 28 FECAD, (Federación Empresarial Comarcal 
del Alto Palancia), UGT, CCOO

Mancomunidad Comarcal Els 
Ports

21.659 17 Unió de Llauradors i Ramaders, ASETMYCO, 
Vilafranca Espai de Comerç, ADL Y ESE, 
CCOO, UGT

Ajuntament de Vinaròs 14.101,34 8 CCOO, UGT, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón).

Consorcio Gestor del Pacto Terri-
torial de la Plana Baixa

17.895,18 12 UGT, CCOO, CEC (Confederación de Empresari-
os de Castellón), CEPYMEC (Confederación de 
Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa)
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Àmbit de actuació Superficie 
(km2)

Població 
(2016)

Observacions

Requena - Utiel 1.721 38.542 La comarca

La Serranía 1.405 16.484 La comarca excepte Domeño que està integrat 
en el Pacto del Camp de Túria

El Valle de Ayora- Cofrentes 908 9.195 La comarca

El Rincón de Ademuz 370 2.403 La comarca

Alicante 201 330.525 Ciudad

Alto Vinalopó 645 52.476 La comarca

Medio Vinalopó 798 168.673 La comarca

Bajo Vinalpó 163 60.000 La comarca excepte Elx que té el seu propi 
pacte por l’ocupació

La Marina Baixa 579 186.156 La comarca perquè el pacte firmat per Beni-
dorm i altres set municipis no va fer el diagnòs-
tic

L’Alacantí 472 147.892 La comarca menys la ciutat d’Alacant

Alto Mijares 625 3.582 La comarca excepte Fanzara i Fuente la Reina 
que estan inclosos en altres pactes

Maestrat - Penyagolosa 794 6.922 11 municipis amb contigüitat geogràfica situats 
en el nord-est de la província de Castelló: cinc 
pertanyen a l'Alt Maestrat, cinc a l'Alcalatén i u a 
la Plana Alta.

Total 8.681 1.022.850

L’única entitat sol·licitant de la província d’Alacant 
que no va obtenir la subvenció va ser l’Agència Lo-
cal de Desenvolupament Econòmic i Social de la 
Ciutat d’Alacant, donada la seua naturalesa jurídica, 
no és una entitat local, un dels requisits de la con-
vocatòria en qüestió.
De la totalitat dels municipis de la província 
d’Alacant, 40 municipis no han format part dels 
àmbits d’actuació de cap de les sis entitats 
que van obtenir la subvenció, aquests munici-
pis configuren les comarques de l’Alt Vinalopó, 
Vinalopó Mitjà, Baix Vinalopó (menys Elx que 
posseeix un Pacte per l’Ocupació Unimunicipal), 
l’Alacantí (inclosa la Ciutat d’Alacant) i la Marina 
Baixa (excepte Benidorm i altres set municipis 
que van signar, el 2016, un Pacte per l’Ocupa-
ció). Aquests municipis ocupen un territori amb 
el 43% de la superfície provincial, en ell resideix 
el 44% de la població de la província d’Alacant. 
Una xifra molt elevada justificada pel gran pes 
poblacional que posseeix la comarca litoral 
l’Alacantí que compren un poc més de la quarta 
part de la població provincial.

Cal destacar que a finals de l’any 2016 es va 
signar el Pacte Territorial per l’Ocupació de la 

Marina Baixa encapçalat per Benidorm junta-
ment amb altres set municipis adherits: Altea, 
Benimantell, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Or-
xeta, Relleu i La Vila Joiosa. El Pacte va sol·lici-
tar subvenció per a la realització del Diagnòstic 
Territorial, però finalment no es va incorporar al 
programa Avalem Territori.

A la província de Castelló vuit entitats van sol·li-
citar la subvenció, només tres d’elles compta-
ven amb pactes ja consolidats: Pacte Local per 
l’Ocupació de Castelló (2010), Pacte Territorial 
per l’Ocupació de la Plana Baixa (2010) i Con-
sorci gestor del Pacte Territorial d’Ocupació 
dels Municipis Ceràmics (2011). Els cinc pactes 
restants s’han constituït al llarg de l’any 2016: 
el Pacte de la Plana Alta Nord, el Pacte Territori-
al per l’Ocupació “Castelló Nord”, La Mancomu-
nitat dels Ports, el Pacte Territorial per l’Ocu-
pació del Maestrat litoral i la Mancomunitat Alt 
Palància.

La subvenció va ser concedida a totes les en-
titats sol·licitants de la província. Al programa 
Avalem Territori es van sumar totes elles.

PACTES PER L’OCUPACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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En aquest apartat ens centrarem en el pro-
cés participatiu associat a l’elaboració dels di-
agnòstics territorials. Aquest procés té dues 
dimensions. Una, vinculada al tipus de meto-
dologia utilitzada per a l’obtenció d’informació. 
Una altra, lligada al disseny de diferents instru-
ments de participació institucionalitzada pels 
actors del territori.

LES ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
ALS ACTORS DEL TERRITORI

En el primer sentit, com ja s’ha indicat més 
amunt, al costat de la informació de caràcter 
estadístic tractada per a cadascuna de les di-
ferents unitats territorials es va recórrer també 
a l’obtenció d’informació de caràcter qualitatiu. 
Aquesta elecció responia al fet que la realitza-
ció dels diagnòstics territorials exigia identi-
ficar la lògica de la conformació dels proces-
sos analitzats i la dinàmica més probable dels 
mateixos. Així doncs, la informació quantitativa 
existent resultava insuficient, per la qual cosa 

sense l’ús de tècniques metodològiques quali-
tatives no s’haguessin pogut conèixer aspectes 
clau en els diagnòstics territorials.

Les entrevistes en profunditat a actors privi-
legiats han estat la via d’obtenció d’aquesta 
informació de caràcter qualitatiu. Com s’ha 
indicat anteriorment, es va entrevistar a una 
relativament àmplia gamma d’actors territori-
als i es van concretar les qüestions a abordar 
en les entrevistes. La taula 1 recull la distribu-
ció del total de les 904 entrevistes realitzades, 
tant en termes absoluts com en percentat-
ges. S’han distingit dos tipus d’àrees d’estu-
di: d’una banda, aquelles que han formalitzat 
i compten amb un acord territorial, i que per 
tant van rebre finançament per a la realitza-
ció del diagnòstic, i, d’altra banda, les que van 
ser analitzades o estudiades per les mateixes 
universitats. En aquest segon cas, per tant, les 
universitats van aplicar directament la meto-
dologia de realització dels diagnòstics recolli-
da a la Guia.

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
Óscar Muñoz González
Universitat de València

Dels 135 municipis que componen la provín-
cia castellonenca, 31 no estan inclosos en cap 
àmbit d’actuació abans esmentats, dels quals 
20 pertanyen a la comarca de l’Alt Millars, cinc 
a l’Alt Maestrat, cinc a l’Alcalatén i un a la pla-
na Alta. Tots són d’interior i es caracteritzen 

per estar poc poblats (només tres municipis 
superen els 1.000 habitants) i abasten un ex-
tens territori que representa el 21,3% de la su-
perfície total de la província. En ells resideix el 
1,8% de la població amb una densitat inferior 
a 8 hab/km2.
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Pel que fa als actors efectivament entrevistats en 
cadascun dels territoris, la taula 2 recull la desa-
gregació del total d’entrevistes entre les diferents 
categories d’actors considerats.

Les categories d’actors entrevistats que aparei-
xen a les taules 1 i 2 són les indicades en un 
capítol anterior, en què també s’han explicat els 
criteris d’elecció dels col·lectius entrevistats i la 
intensitat relativa amb la qual s’ha entrevistat a 
aquests col·lectius tant en els territoris que van 
subscriure un acord per l’ocupació com en els 
que són analitzats directament per personal de 
les universitats. Val la pena aturar-se en algu-
nes especificacions addicionals realitzades per 
les universitats.

En aquest últim sentit, i en relació amb el con-
tingut de les entrevistes a realitzar, a les per-
sones encarregades de la confecció de cada 
un dels diagnòstics l’equip de coordinació de 

la Universitat de València els va facilitar una 
bateria de qüestions a formular, estructura-
des segons àrees o dimensions de rellevància 
significativa. Dins d’aquestes àrees o dimensi-
ons destaquen els continguts del diagnòstic lo-
cal-supramunicipal amb perspectiva territorial, 
que al seu torn inclou els recursos territorials, 
i dins d’aquests el capital natural (els recursos 
naturals), el capital humà (recursos humans), el 
capital social i cultural, i el capital territorial. Al 
costat dels recursos territorials, apareixen com 
altres elements a tractar les xarxes territori-
als, entenent-les com les xarxes empresarials 
i xarxes soci-institucionals, i en tercer lloc els 
processos d’innovació empresarial i social. Al 
diagnòstic territorial li segueixen els continguts 
amb perspectiva laboral. Dimensions a consi-
derar: àmbit geogràfic significatiu (els mercats 
laborals territorials) i l’estructura interna de 
l’àrea identificada pel SERVEF; la caracteritza-
ció de la població resident en relació a l’ocupa-

Nombre Distribució percentual 

Total
Acords 
Territorials

Àrees d’estudi 
per les 
universitats Total

Acords 
Territorials

Àrees 
d’estudi 
per les 
universitats

Tècnics de intermediació laboral (SERVEF i entitats 
col·laboradores) 56 45 11 6,2 6,4 5,4

Responsables d’organismes dedicats al desenvolupament 
socioeconòmic (Pactes Territorials per l’Ocupació, Grups 
de Acció Local, etc.) 47 38 9 5,2 5,4 4,4

AODL i altres tècnics de desenvolupament local (AFIC, 
tècnics en turisme, treballadors socials, etc.) 199 146 53 22,0 20,9 26,0

Responsables dels centres SERVEF-Formació i de centres 
de formació professional (o altres centres de formació 
especialitzada) 72 57 15 8,0 8,1 7,4

Responsables de les unions territorials dels sindicats

61 49 12 6,7 7,0 5,9

Responsables de les organitzacions empresarials terri-
torials 113 83 30 12,5 11,9 14,7

Representants de les organitzacions del tercer sector 
(FEVES, FEVECTA) 34 32 2 3,8 4,6 1,0

Polítics de l’administració local amb responsabilitats en 
matèria d’ocupació i promoció econòmica 160 113 47 17,7 16,1 23,0

Dirigents d’entitats de la societat civil local

59 51 8 6,5 7,3 3,9

Altres possibles coneixedors de les qüestions plantejades 
(tècnics de l’administració local, personal investigador, 
coneixedors del sector, entitats financeres…) 103 86 17 11,4 12,3 8,3

TOTAL ENTREVISTES REALITZADES 904 700 204 100,0 100,0 100,0

Total 

Acords Territorials

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

Tècnics de intermediació laboral (SERVEF 
i entitats col·laboradores) 56 1 1 2 1 4 2 1 1 2 9 2 1 2 1 2 2 4 5 1 1

Responsables d’organismes dedicats al 
desenvolupament socioeconòmic (Pactes 
Territorials per l’Ocupació, Grups de Acció 
Local, etc.) 47 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 3 1 1

AODL i altres tècnics de desenvolupament 
local (AFIC, tècnics en turisme, treballa-
dors socials, etc.) 199 8 6 3 6 2 7 5 5 5 11 5 12 5 9 6 8 4 9 4 23 3

Responsables dels centres SERVEF-For-
mació i de centres de formació pro-
fessional (o altres centres de formació 
especialitzada) 72 1 2 4 2 4 2 1 1 1 2 6 1 2 1 2 10 6 5 1 3

Responsables de les unions territorials 
dels sindicats 61 2 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2

Responsables de les organitzacions 
empresarials territorials 113 3 4 10 3 3 1 4 1 5 8 5 1 2 1 2 15 8 3 2 2

Representants de les organitzacions del 
tercer sector (FEVES, FEVECTA) 34 3 1 2 1 2 6 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1

Polítics de l’administració local amb 
responsabilitats en matèria d’ocupació i 
promoció econòmica 160 10 8 2 5 5 9 11 6 3 7 2 5 2 7 5 8 7 4 4 3

Dirigents d’entitats de la societat civil 
local 59 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 5 1 2 1 3 1 3 5 2 1 8

Altres possibles coneixedors de les qües-
tions plantejades (tècnics de l’administra-
ció local, personal investigador, coneixe-
dors del sector, entitats financeres…) 103 3 8 3 4 8 2 1 2 1 12 8 1 3 1 1 3 9 6 3 5 2

TOTAL ENTREVISTES REALITZADES 904 33 34 26 37 35 42 25 22 17 46 49 32 17 27 17 27 60 55 32 41 26

Total 

Àrees de estudio por las universitats

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Tècnics de intermediació laboral (SERVEF y entitats col·laboradores)
56 1 1 5 2 1 1

Responsables d’organismes dedicats al desenvolupament socioeconòmic (Pactes Territo-
rials per l’Ocupació, Grups de Acció Local, etc.) 47 1 1 1 1 1 1 3

AODL i altres tècnics de desenvolupament local (AFIC, tècnics en turisme, treballadors 
socials, etc.) 199 5 6 3 5 2 2 9 7 5 4 4 1

Responsables dels centres SERVEF-Formació i de centres de formació professional (o 
altres centres de formació especialitzada) 72 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1

Responsables de les unions territorials dels sindicats 61 1 1 1 2 2 2 2 1

Responsables de les organitzacions empresarials territorials 113 1 1 1 1 3 7 6 5 1 2 2

Representants de les organitzacions del tercer sector (FEVES, FEVECTA) 34 1 1

Polítics de l’administració local amb responsabilitats en matèria d’ocupació i promoció 
econòmica 160 12 7 3 4 4 3 4 2 2 3 2 1

Dirigentes de entidades de la sociedad civil local
59 1 2 3 2

Altres possibles coneixedors de les qüestions plantejades (tècnics de l’administració local, 
personal investigador, coneixedors del sector, entitats financeres…) 103 3 1 2 2 3 2 3 1

TOTAL ENTREVISTES REALITZADES 904 17 15 12 16 12 14 26 25 20 18 18 11

Nota 1 (especificació de las àrees territorials d’estudi recollides en les columnes de la taula): 1 Els Ports; 2 Castelló Nord; 3 Litoral 
Maestrat; 4 Plana Alta Nord; 6 Castelló ciutat; 7 El Alto Palancia; 8 La Plana Baixa; 9 El Camp de Morvedre; 10 El Camp de Túria; 11 
Pactem Nord; 12 València; 13 L’Horta Sud; 14 La Hoya de Buñol; 15 La Ribera; 16 La Costera-Canal; 17 La Safor; 18 Alcoi, Ibi, Ontinyent; 
19 CREAMA; 21 Elx; 22 CONVEGA; 23 Guardamar; 24 Maestrat Penyagolosa; 25 Alto Mijares; 26 El Rincón de Ademuz; 27 La Serranía; 
28 Cofrentes Ayora; 29 Utiel Requena; 30 L’Alacantí; 31 Ciudad Alicante; 32 La Marina Baixa; 33 Alt Vinalopó; 34 Vinalopó Mitjà; 35 Baix 
Vinalopó (Santa Pola i Crevillent).

Nota 2: a) A l’Acord Territorial per l’ocupació de Els Municipis Ceràmics (que hauria de figurar amb el nombre 5 en esta taula) s’ha realit-
zat un diagnòstic diferent al model de la Guia, i per aquest motiu no es recull el detall de les entrevistes realitzades; b) l’Acord Territorial 
per l’Ocupació de Benidorm (que hauria de figurar amb el nombre 20 en la taula) no es consolidà, per això este municipi queda recollit 
en l’estudi socioeconòmic de la Marina Baixa (nombre 32 de la taula).

Taula 1. Entrevistes realitzades als diferents actors del territori. Font: Elaboració pròpia.

Taula 2. Entrevistes realitzades als diferents actors del territori segons àrea territorial d’estudi. 
Font: Elaboració pròpia.

Taula 2. Entrevistes realitzades als diferents actors del territori segons àrea territorial d’estudi (cont.). 
Font: Elaboració pròpia.
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ció; sistema productiu local i els llocs de tre-
ball en el territori; educació, oferta i demanda 
de qualificacions, contractació i intermediació 
laboral; actors socials i relacions laborals. Així 
doncs, l’equip de la Universitat els va fer arribar 
un guió de les entrevistes als responsables dels 
Acords Territorials, indicant quins blocs de pre-
guntes havien de ser plantejats a cadascuna de 
les categories d’informants clau. A cada u dels 
blocs en què estava dividida l’entrevista havi-
en d’incloure a) una síntesi dels aspectes més 
importants tractats durant la mateixa, amb la 
inclusió de b) aquells fragments discursius li-
terals més rellevants i que oferissin informació 
d’interès per a l’elaboració del diagnòstic final. 
Dins d’aquest apartat també es recollia c) la 
descripció de l’estat actual de la situació terri-
torial en el tema en qüestió, així com d) tots els 
factors i processos de canvi que permeten de-
terminar l’existència d’una dinàmica subjacent. 
Així mateix figuraven e) els actors amb major 
protagonisme en els processos, la situació i les 
dinàmiques territorials (actors més dinàmics).

Aquestes entrevistes van ser gravades per 
a la seua posterior transcripció i extracció de 
parts dels diàlegs més rellevants de cara a la 
redacció de l’informe socioeconòmic del ter-
ritori en estudi. Gràcies a això, i després de la 
realització de l’entrevista, es plantejava proce-
dir a l’extracció d’informació útil no només per 
donar resposta a cadascuna de les qüestions 
plantejades en els diferents blocs sinó també 
per identificar en cada u dels àmbits objecte 
d’atenció tant les perspectives de futur com les 
principals propostes d’actuació de cara a incidir 
en la situació i dinàmica territorials. En aquest 
cas, unes i altres (això és, perspectives de futur 
i propostes d’actuació) poden derivar-se de de-
claracions explícites de l’informant clau entre-
vistat (informació directa), però aquestes han 
de completar-se amb les aportades pel mateix 
entrevistador a partir de la informació obtingu-
da (informació indirecta).

Tota aquesta informació va ser facilitada als re-
presentants dels Acords en diferents reunions. 

Una part d’aquestes reunions va ser convocada 
pel mateix SERVEF, i en elles també van parti-
cipar les universitats. En altres ocasions es van 
organitzar reunions individuals de cada pacte 
amb l’equip de la universitat encarregat de do-
nar-li suport, durant les quals es feia un segui-
ment i s’atenien els dubtes plantejats.

FÒRUMS I ALTRES FORMES DE PARTICIPACIÓ 
DIFERENTS A LA REALITZACIÓ D’ENTREVISTES

D’altra banda existia com a segona tècnica me-
todològica l’execució dels anomenats Fòrums 
ciutadans, espais participatius on es tractava que 
intervinguessin els principals actors clau del ter-
ritori en qüestió. Amb tot, es va deixar la porta 
oberta a que aquesta participació pogués tenir 
lloc per part del qualsevol ciutadà que estigués 
interessat en ells. És, doncs, un acte de caràcter 
públic, obert a la participació. Es tracta d’espais on 
es fomenta la participació i que té múltiples avan-
tatges, com ara contribuir al desenvolupament 
del diagnòstic territorial, conèixer la perspectiva 
d’altres parts de les que podia no tenir informació, 
intercanviar punts de vista, propiciar la cohesió 
social, etc. A la Guia es va plantejar que aquests 
fòrums ciutadans fossin posats en funcionament 
a l’inici del procés d’elaboració dels diagnòstics 
territorials. I, en efecte, en bona part dels Acords 
es va organitzar un primer Fòrum ciutadà de ca-
ràcter inaugural, o alguna iniciativa pròxima com 
ara unes jornades, on es donava a conèixer l’inici 
del procés d’elaboració d’un estudi socioeconò-
mic detallat de la realitat local, a la mateixa vega-
da que es convidava a la participació activa en el 
mateix a través de propi Fòrum. Al seu torn, sense 
descartar la realització de convocatòries intermè-
dies del fòrum, es va plantejar que després de la 
finalització de l’estudi es realitzés un Fòrum ciu-
tadà de cloenda destinat a presentar els resultats 
i conclusions provisionals obtingudes en el ma-
teix, deixant oberta la possibilitat d’incorporar les 
reaccions i valoracions obtingudes. En aquests 
fòrums hi ha un clar element no només d’infor-
mació de les matèries sinó també d’enriquiment 
del diagnòstic i anàlisi del mateix per part dels 
participants.

És cert que la situació va diferir segons l’Acord 
territorial. Per finalitzar aquest capítol, i a títol 
d’exemple, anem a explicar breument diferents 
formes d’organitzar la participació en els Acords 
Territorials per l’Ocupació.

En els Acords del nord del País Valencià podem 
distingir dos grans models. D’una banda, el model 
majoritari en virtut del qual els Acords compten 
amb un Fòrum que es complementa en general 
amb un cert nombre d’enquestes en línia. Tal és 
el cas dels Acords dels Ports, Castelló Nord, Ma-
estrat Litoral, la Plana Baixa i la Plana Alta, en-
cara que en aquest últim cas no s’ha recorregut 
a enquestes en línia. D’altra banda, hi ha Acords 
que han substituït el Fòrum per un gran nombre 
(diversos centenars) d’enquestes en línia acom-
panyades de diverses re-
unions entre l’ajuntament 
i representants veïnals. 
Així ocorre en l’Acord de 
Castelló Ciutat (amb reu-
nions en diverses juntes 
de districte), mentre que a 
l’Alt Palància s’ha realitzat un important nombre 
de xerrades-conferències i de presentacions en 
diversos municipis.

A la zona central del territori valencià podem 
destacar de forma simplificada l’existència de 
dos models diferents de participació en els 
diagnòstics territorials. D’una banda, ens tro-
bem amb el model seguit en els Acords Ter-
ritorials de la ciutat de València i de la Ribera. 
D’una altra, amb el model seguit al Camp de 
Morvedre. En el primer s’han realitzat dues re-
unions principals del Fòrum, de presentació i 
llançament del projecte, la primera, i de pre-
sentació dels resultats de la diagnosi territori-
al, la segona. En ambdós casos, es tractava de 
veritables jornades de treball amb participació 
dels actors econòmics i socials, moviments de 
ciutadans i de la societat civil en general, així 
com d’experts.

En el cas de l’Acord Territorial del Camp de 
Morvedre, el Fòrum s’insereix en una dinàmica 

participativa més complexa. A una constitu-
ció oficial del Fòrum, l’han seguit successives 
presentacions de llançament del diagnòstic 
en els diferents subespais de la comarca, així 
com una dinàmica de participació de grups de 
mida mitjana formats per agents econòmics i 
socials, societat civil i experts en els diferents 
subespais de la comarca. A això últim cal afe-
gir l’enviament d’algunes enquestes bàsiques 
o qüestionaris online per demanar la informa-
ció d’experts.

En els Acords del sud del País Valencià hi ha 
diferents formes de concitar la participació, 
però una forma representativa de la pluralitat 
que presenten aquests processos ens la brin-
da la situació existent en tota la zona del Baix 

Vinalopó (excloent Elx). 
En aquest Acord es van 
realitzar tres fòrums. El 
primer va consistir en 
l’organització d’unes jor-
nades de xarxes de tre-
ball en col·laboració amb 

l’ajuntament de Santa Pola, amb una primera 
part dedicada a la participació ciutadana i una 
segona consagrada a la presentació de resul-
tats i a una dinàmica de discussió oberta so-
bre els mateixos. El segon fòrum comarcal es 
va realitzar a Petrer, on es van presentar els 
resultats del diagnòstic i es va realitzar una 
dinàmica grupal i una posada en comú per es-
tablir els resultats.

El tercer fòrum comarcal es va plasmar en una 
convocatòria directa del Fòrum Econòmic i So-
cial de Villena. Entre altres activitats va supo-
sar la presentació dels resultats del diagnòs-
tic comarcal i una dinàmica de grup al voltant 
dels mateixos.

Tots aquests exemples revelen que més enllà 
de la gran quantitat d’entrevistes realitzades 
per a la confecció dels diagnòstics territorials, 
s’ha contactat a un gran nombre i ventall d’ac-
tors socials, econòmics i polítics locals. Aques-
ta dinàmica, a la mateixa vegada que enriqueix 

En la zona central del 
territori valencià podem 

destacar l’existència de dos 
models de participació en 

els diagnòstics territorials.
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el propi diagnòstic, propicia l’assumpció local 
del mateix i aplana el camí perquè en un fu-
tur proper les polítiques i estratègies que es 
dissenyin comptin amb un mínim compromís 
i suport dels actors territorials més significa-
tius. En definitiva, alimentar la participació des 

del mateix moment d’elaboració del diagnòstic 
és fonamental per 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.

1. INTRODUCCIÓ

Des d’un principi la universitat ha tingut una par-
ticipació activa en el procés d’elaboració dels 
diagnòstics socioeconòmics territorials que, al 
llarg de 2017, ha tingut lloc en el marc del pro-
grama Avalem Territori del SERVEF. En aquest 
procés, amb funcions diferenciades, han partici-
pat tres universitats valencianes: la Universitat 
de València, la Universitat d’Alacant i la Universi-
tat Jaume I. De les tres, ha estat la Universitat de 
València, mitjançant la participació del Vicerec-
torat de Participació i Projecció Territorial, qui ha 
assumit les funcions de coordinació general de 
les tasques de la universitat en el marc d’aquest 
programa. També ha estat aquesta universitat la 
que ha assumit una bona part de les tasques ge-
nerals encomanades a l’equip universitari.

Passem a continuació a descriure els diferents 
nivells en què s’ha concretat la participació de la 
universitat en l’elaboració dels diagnòstics. A la 
mateixa vegada s’aclarirà quin dels tres equips 
ha intervingut en cada cas. Finalment es mostra-
rà qui ha format part de cada un dels tres equips, 

i quina és la vinculació concreta de cadascuna de 
les persones integrants del grup.

2. FUNCIONS DESENVOLUPADES 
DES DE LA UNIVERSITAT

La primera funció assumida, en aquest cas 
per la Universitat de València, ha consistit en 
el disseny del procés i la seua coordinació 
general. Una funció desenvolupada des del 
principi fins al final en estret contacte amb la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
productius, Comerç i Treball, i més concre-
tament amb la Direcció General d’Ocupació i 
Formació del SERVEF, ocupada per Rocío Bri-
ones Morales. D’acord amb aquest paper, la 
Universitat de València ha ocupat una posició 
central en la tasca d’elaboració dels diagnòs-
tics territorials. Ha suposat definir els passos 
a seguir (el disseny general de procés), el con-
tacte amb les diferents categories de partici-
pants, la recopilació, catalogació i distribució 
d’informació, així com la preparació de l’infor-
me final. Totes estes tasques pròpies d’aques-
ta primera funció.

EL PAPER DE LES UNIVERSITATS EN 
L’ELABORACIÓ DELS DIAGNÒSTICS 
TERRITORIALS
Josep V. Pitxer i Campos
Departament d’Economia Aplicada

Universitat de València
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D’acord amb aquest paper general, una de les 
primeres tasques de l’equip de coordinació de 
la Universitat de València va consistir en pre-
parar, a mitjans de 2016, la Guia pràctica per a 
la realització de diagnòstics territorials per al fo-
ment de l’ocupació (Hermosilla dir. et al, 2017). 
Un document que ha servit per ordenar la parti-
cipació de totes les persones que d’alguna ma-
nera s’han vist involucrades en l’elaboració dels 
diagnòstics. Ara bé, una altra de les funcions de 
la guia ha consistit a proporcionar orientació 
als equips de treball constituïts en cadascun 
dels territoris per a l’anàlisi de la situació soci-
oeconòmica particular dels mateixos.

També en el marc d’aquesta coordinació gene-
ral, l’equip ha mantingut reunions periòdiques 
de treball (quan la situació així ho requeria) 
amb personal del SERVEF. En uns casos amb 
la directora general d’Ocupació i Formació 
d’aquest organisme (amb o sense presència 
de la persona que ocupava la Secretària Auto-
nòmica d’Ocupació i Direcció General del SER-
VEF) i en altres amb personal del departament 
vinculat i responsabilitzat directament al pro-
grama Avalem Territori.

Addicionalment a l’anterior, la coordinació ge-
neral també ha comportat reunions amb els 
equips de treball de les altres dues universitats 
implicades directament en aquest projecte, la 
Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I. 
Dues universitats que organitzen i garanteixen 
el correcte funcionament del procés en el sud 
i al nord del País Valencià, respectivament; per 
això ha resultat imprescindible el contacte es-
tret i fluid entre elles.

Al costat d’aquesta primera funció i les tas-
ques que porta aparellades, un segon paper, 
també desenvolupat des de la Universitat de 
València en exclusiva, ha consistit en la pre-
paració de la informació estadística i la car-
tografia necessàries per a l’elaboració dels 
diagnòstics. S’han buidat les fonts d’informa-
ció estadística i cartogràfica existents i, quan 
ha resultat necessari, s’han tramitat peticions 

d’explotació d’informació específiques de cara 
a enriquir el màxim possible el punt de partida 
i la base informativa dels estudis. La informa-
ció obtinguda ha estat catalogada i distribuïda 
als diferents equips de treball dels territoris. 
De la mateixa forma aquest procés de difusió 
s’ha completat amb materials generals i di-
verses indicacions a seguir. En totes aquestes 
tasques el treball de l’equip tècnic adjunt a la 
coordinació general ha estat fonamental.

Tot l’anterior s’ha acompanyat d’un tercer 
camp d’activitat consistent en participar d’una 
manera relativament intensa en l’elaboració 
dels diagnòstics territorials. A aquest nivell, 
la implicació ha correspost als equips de les 
tres universitats. Però, de cara a aclarir les 
funcions desenvolupades en aquest camp, re-
sulten necessàries tres precisions. La prime-
ra té a veure amb la identificació dels àmbits 
espacials concrets als quals s’han d’ajustar 
els citats diagnòstics. La segona, relativa a la 
fórmula emprada per designar qui i en quines 
condicions ha elaborat els diagnòstics. I una 
tercera referent al treball d’acompanyament, 
assessorament, suport i supervisió prestat per 
les universitats als que finalment han acabat 
treballat des dels territoris.

El factor fonamental per identificar a quina es-
cala espacial va referit cada un dels diagnòs-
tics és la pròpia Ordre 12/2016, de 29 de juliol, 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores del pro-
grama de foment dels acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local 
a la Comunitat Valenciana. Aquesta ordre, se-
gons es recull en el seu article 1, “té per objec-
te establir les bases reguladores que han de 
regir la concessió de subvencions destinades 
a fomentar els acords territorials en matèria 
d’ocupació i desenvolupament local sostenible 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a tra-
vés de l’execució dels programes de diagnòs-
tic del territori i de projectes experimentals”. 
S’anuncia, per tant, que són subvencionables 

dos tipus d’actuacions o programes: l’elabora-
ció de diagnòstics territorials, d’una banda, i el 
disseny i execució de projectes experimentals, 
de l’altra. Aquesta mateixa ordre, en el seu 
article 2 especifica qui poden ser beneficiaris 
de cada un d’aquests programes, incloent per 
tant l’elaboració de diagnòstics. D’acord amb 
la mateixa podran ser beneficiàries les enti-
tats constituïdes en el seu dia en el marc de 
la promoció dels Pactes Territorials per l’Ocu-
pació, l’antecedent dels actuals Acords Terri-
torials per l’Ocupació. A aquestes s’afegeixen 
aquelles altres entitats que decideixin procedir 
a la signatura d’un acord de concertació social 
a una escala territorial que aglutini a un mínim 
de 100.000 habitants o a un mínim de cinc mu-
nicipis, al mateix temps 
que en la pròpia ordre 
es sol·licita ser respec-
tuosos en la mesura del 
possible amb les àrees 
funcionals definides en 
l’Estratègia Territorial 
de la Comunitat Valen-
ciana. En aquest context 
hauran d’elaborar un diagnòstic territorial de 
caràcter socioeconòmic totes aquelles enti-
tats que s’hagin acollit a la convocatòria d’aju-
des recollida en l’ordre a la qual acabem de 
referir-nos. En tots els casos, excepte en les 
grans ciutats del País Valencià, es tracta d’àm-
bits de caràcter supramunicipal definits a par-
tir d’acords voluntaris dels municipis.

A la vista de l’anterior, queda clar que la Uni-
versitat de València no ha influït en les agrupa-
cions de municipis que finalment s’han acollit 
al programa d’ajudes per a l’elaboració dels 
esmentats diagnòstics. Ara bé, fruit del procés 
descrit, una part important dels 542 municipis 
del País Valencià no va quedar adscrita a cap 
dels Acords Territorials per l’Ocupació acollits 
a l’esmentat programa d’ajudes, fet que supo-
sa que ningú elaboraria un diagnòstic territo-
rial en aquestes àrees. Això resultava preocu-
pant. De fet, el grup de coordinació general de 
la Universitat de València considerava que el 

més convenient era que amb els diagnòstics 
territorials s’aconseguís estudiar amb deteni-
ment tots els territoris de l’àmbit autonòmic 
sense excepció. Per evitar aquest inconve-
nient, i de comú acord amb el SERVEF, es va 
optar per assignar cada un dels municipis que 
havien quedat exclosos de l’elaboració dels di-
agnòstics a àrees territorials supramunicipals 
amb sentit des d’una perspectiva socioeconò-
mica. Amb aquest procedir, s’aconsegueix tenir 
adscrits als 542 municipis a alguna de les àre-
es territorials que han de ser objecte d’atenció 
i anàlisi en l’elaboració de diagnòstics territo-
rials. En uns casos es tractarà d’àrees territo-
rials que reben ajudes directes per a la realit-
zació dels diagnòstics des del territori, ja siga 

directament per part de 
l’entitat beneficiària de 
la subvenció o bé a tra-
vés de la subcontracta-
ció de la realització de 
l’estudi. En altres, quan 
no hi ha una entitat que 
s’hagi acollit a les ajudes 
del SERVEF destinades 

als estudis territorials detallats, és la pròpia 
universitat qui ha assumit directament la rea-
lització de l’estudi socioeconòmic de l’àrea.

Fet l’aclariment de l’escala espacial d’anàli-
si, així com de qui s’encarrega de l’elaboració 
de l’estudi detallat en cadascuna de les àre-
es, queda per presentar el paper exercit per 
les tres universitats en la realització d’aquests 
estudis: la Universitat de València, la Universi-
tat d’Alacant i la Universitat Jaume I. A aquest 
nivell han participat els equips de les tres uni-
versitats implicades, cadascuna d’elles actu-
ant sobre les àrees territorials de la província 
en què es troba situada cada universitat. Tre-
ball elaborat per part de cadascuna de les tres 
universitats:

a) tasca d’acompanyament, assessorament, 
suport i supervisió, prestats als equips de les 
àrees beneficiàries del programa d’ajuda a 
l’elaboració del diagnòstic encarregats de la 

Han participat els equips 
de les tres universitats 

implicades, actuant sobre 
les àrees territorials de 

la província en la que 
cadascuna es troba ubicada. 
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realització de l’estudi. Al final del trajecte, la 
tasca es completa amb l’emissió d’un infor-
me de validació dels resultats i el procés de 
treball seguit des dels territoris. Un total de 
23 àrees es troben en aquesta categoria.
b) assumpció directa de l’elaboració dels 
diagnòstics territorials en aquells espais 
que no són beneficiaris del programa d’aju-
des. Un total de 12 territoris s’inclouen en 
aquest segon grup.

De vegades, quan així s’ha requerit per part d’al-
guns dels 23 equips de treball acollits al progra-
ma d’ajudes, algun personal del grup de treball 
de les universitats ha participat en les reunions 
del Fòrum Ciutadà (o la fórmula substitutiva per 
la qual finalment s’hagi optat en cada cas) que 
acompanya l’elaboració del diagnòstic.

Finalment cal assenyalar que fruit d’aquest 
treball conjunt han estat elaborats els 35 di-
agnòstics socioeconòmics territorials. 23 d’ells 
en àrees territorials beneficiàries del programa 
d’ajudes per a realitzar aquesta funció i altres 
12 a partir de l’activitat d’equips específics de 
cadascuna de les tres universitats. En aquest 
informe final es recull un breu resum de cada 
un d’aquests 35 treballs, el qual inclou els re-
sultats més destacables dels mateixos. Cadas-
cun dels resums ha estat elaborat per l’equip, o 
una part del mateix, encarregat de la realització 
del diagnòstic de l’àrea territorial en qüestió.

3. ELS GRUPS DE TREBALL 
DE LES UNIVERSITATS

L’acompliment de les funcions mostrades en 
l’epígraf anterior, és a dir, les funcions assumi-
des per les universitats al llarg del procés, han 
requerit de la col·laboració d’un nombre impor-
tant de persones, tant personal investigador 
com personal tècnic. En conjunt, un equip de 
caràcter interdisciplinari, la qual cosa té espe-
cial valor en les anàlisis territorials. A continua-
ció, procedim a presentar les persones que han 
integrat els grups de treball de cadascuna de 
les tres universitats. 

3.1. La Universitat de València

En el cas de la Universitat de València, el grup 
està integrat per 18 persones amb graus dife-
rents de vinculació i implicació en el projecte. 
Referent a això, cal distingir tres situacions 
clarament diferenciades:

a) Personal investigador integrant del comitè 
científic, encarregat de les funcions d’assesso-
rament i supervisió dels equips que treballen 
des dels territoris:

• Jorge Hermosilla Pla (Departament de 
Geografia). Encarregat a més de la coordi-
nació general del projecte, en qualitat de 
Vicerector de Participació i Projecció Ter-
ritorial.
• Ernest Cano Cano (Departament d’Econo-
mia Aplicada)
• Juan Ramón Gallego Bono (Departament 
d’Economia Aplicada)
• Josep V. Pitxer i Campos (Departament 
d’Economia Aplicada)
• Emilio Iranzo García (Departament de Ge-
ografia)
• Ghaleb Fansa (Departament de Geografia)

b) Equip tècnic vinculat a la coordinació del 
projecte:

• José Vicente Aparicio Vayá
• Óscar Muñoz González

c) Personal investigador encarregat de l’elabo-
ració de diagnòstics territorials corresponents 
a les àrees no acollides al programa d’ajudes 
per a l’elaboració d’estudis territorials:

• Ricard Calvo Palomares (Departament de 
Sociologia i Antropologia Social)
• Francisco Higón Tamarit (Departament 
d’Economia Aplicada)
• Joan Carles Membrado Tena (Departa-
ment de Geografia)
• Enric Sigalat Signes (Departament de 
Sociologia i Antropologia Social)
• Així com alguns investigadors del primer 
grup

d) Un altre personal tècnic:
• S’ha comtat amb la col·laboració de tèc-
nics de la Unitat de Suport del Vicerectorat 
de Participació i Projecció Territorial

3.2. Universitat d’Alacant

El grup de la Universitat d’Alacant està integrat 
per vuit persones, incloent tant al personal in-
vestigador com a algunes persones amb un 
perfil més tècnic. Totes elles apareixen recolli-
des en els llistats mostrats a continuació. En els 
mateixos, quan es presenta una vinculació a la 
Universitat de Alacant, s’especifica el departa-
ment d’adscripció.

a) Personal investigador integrant del comitè 
científic que assumeix les funcions d’assesso-
rament i supervisió dels equips que treballen 
des dels territoris i l’elaboració de diagnòstics 
territorials corresponents a les àrees no aco-
llides al programa d’ajudes per a l’elaboració 
d’estudis territorials:

• Nuria Grané Teruel (Vicerectora d’Estudi-
ants i Ocupació); Dpto. de Química Analíti-
ca, Nutrición y Bromatología; coordinació 
de l’equip de la UA
• Antonio Martínez Puche (Dpto. de Geo-
grafía Humana)
• José Miguel Giner Pérez (Departament 
d’Economia Aplicada i Política Econòmica)

b) Equip tècnic i col·laboradors del comitè cien-
tífic:

• Víctor Climent Peredo
• Juan López Jiménez
• Javier Ortega Fernández
• Daniel Sanchiz Castaño
• María Jesús Santa María Beneyto (Depar-
tament d’Economia Aplicada i Política Eco-
nòmica)

3.3. Univesitat Jaume I

Des de la Universitat Jaume I han participat en 
el projecte tres persones en qualitat de perso-
nal investigador. A aquests cal afegir un mem-
bre de l’equip rectoral que ha participat en al-
gunes de les reunions de coordinació entre els 
equips de les tres universitats.
Es tracta de:

• Miguel Ángel Moliner Tena (Vicerector 
d’Economia i PAS)
• Vicente Budí Orduña (Institut Interunives-
tirari de Desenvolupament Local)
• Luisa Alamá Sabater (Institut Interuni-
vestirari de Desenvolupament Local)
• Juan José Rubert Nebot (Institut Interuni-
vestirari de Desenvolupament Local)
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EL VALOR DELS SISTEMES DE CIUTATS 
EN LA VERTEBRACIÓ TERRITORIAL

Quan les ciutats constitueixen xarxes entre 
elles i les seues diverses relacions constituei-
xen actius territorials de gran valor, de gran sig-
nificat. Ens referim a aquells sistemes urbans 
capaços de:

1. Millorar la competitivitat dels municipis i 
comarques.
2. Facilitar la qualitat de vida dels seus ciu-
tadans, afavorir un millor accés als equipa-
ments i serveis socials.
3. Impulsar l’ocupació del territori més ra-
cional, reduint els excessos de les grans 
aglomeracions urbanes o les mancances 
dels territoris poc poblats.

Així es recull en l’Estratègia Territorial de la Comu-
nitat Valenciana. És sabut que el territori valencià 
compta amb un sistema de ciutats divers, amb 
una distribució singular segons els espais sep-
tentrional i central, dominat per àrees metropoli-
tanes (Castelló i sobretot València), i domini de la 
franja litoral i l’espai meridional, dominat per la 
conurbació de Alacant-Elx i un sistema de ciutats 
de mida mitjana distribuïdes per la província. En 

tot cas es tracta d’un sistema caracteritzat per 
un destacat sistema de ciutats mitjanes, ja que 
el nombre de ciutats entre 10.000 i 100.000 habi-
tants triplica la mitjana europea i duplica la mit-
jana espanyola.

Els sistemes de ciutats són magnífics instru-
ments d’ordenació del territori i d’implantació 
d’equipaments supramunicipals. I al mateix 
temps constitueixen les bases de les xarxes de 
cooperació econòmica, ambiental i cultural. En 
aquest sentit els sistemes de ciutats adquireixen 
un contrastat valor ja que es configuren en l’es-
cala intermèdia en el territori, entre els munici-
pis i els àmbits provincials i regionals. En conse-
qüència es converteixen en instruments útils per 
a la planificació i la governança territorial.

En el cas valencià, com esdevé en altres terri-
toris autonòmics, s’identifiquen determinats 
nuclis urbans que són capaços de desenvolu-
par una funció de polaritat territorial. Funcionen 
com a pols d’atracció en relació a territoris més 
o menys definits (comarques, àrees funcionals, 
districtes territorials) en virtut de les caracte-
rístiques intrínseques que concentren (demo-
gràfiques, equipaments, mercat laboral, serveis 
comercials, etc.) i, de la mateixa manera, per la 

LES ÀREES FUNCIONALS VALENCIANES 
I EL MERCAT LABORAL
Jorge Hermosilla Pla, Emilio Iranzo García
Departamento de Geografía

Universitat de València
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seua posició en el territori. Es comptabilitzen 
uns seixanta “centres funcionals”, que es distri-
bueixen entre tres sistemes metropolitans, una 
vintena de ciutats mitjanes i diversos nuclis del 
sistema rural valencià.

LES ÀREES FUNCIONALS I LES ÀREES 
D’INFLUÈNCIA

Segons la LOTPP es tracta d’àmbits territorials 
intermedis per a la gestió i planificació supra-
municipal, capaços d’articular el territori. Tenen 
la seua raó de ser en el sistema urbà valencià 
i les seves àrees d’influència. La delimitació 
d’aquestes àrees depenen de criteris de fun-
cionalitat del territori, com el protagonisme de 
les funcions “urbanes” i la dimensió territorial. 
Entre les primeres destaquem els moviments 
de desplaçaments de població per necessitats 
de serveis, ofertes laborals, l’expansió urbana 
o industrial, i que estan relacionades amb els 
processos de creixement urbà, les àrees de 

prestació de serveis, la distribució dels princi-
pals fluxos de transport públic i, especialment, 
les àrees de mercat laboral. La dimensió terri-
torial suposa la inclusió d’àmbits urbans i ru-
rals, els seus respectius “transpaïsos” rurals 
amb els quals hauran d’establir mecanismes 
de col·laboració per millorar el funcionament 
del conjunt del territori.

Les àrees d’influència de les ciutats obeeixen 
principalment a dues modalitats de fluxos: els 
desplaçaments per provisió de serveis, oci o co-
merç i els de caràcter laboral.

a) Els desplaçaments per consum, oci i pro-
visió de serveis administratius. Són movi-
ments de freqüència setmanal, mensual o 
esporàdica, inspirats pels serveis sanitaris, 
educatius, comercials, assistencials, etc. En 
molts casos estan condicionats per les es-
tratègies sectorials de les administracions 
públiques, freqüentment no coordinades.

b) b) Els desplaçaments laborals defineixen els 
mercats locals de treball. És la modalitat per mo-
tius de treball de naturalesa/freqüència diària. 
Es tracta de definir i identificar els MLT (Mercats 

Laborals de Treball), que són aquelles àrees defi-
nides per uns llindars que sumen el 75% del total 
dels desplaçaments diaris entre el lloc de resi-
dència i el de la feina.

Equipaments objectius Centres de formació superior

Centres d’atenció de malalties mentals

Centres d’atenció de menors

Estaciones de transferència de residus 

Centres de recollida i selecció de residus sòlids urbans

Equipament esportiu especialitzat

Parcs d’oci

Zona d’acampada

Paratge municipal

Equipaments bàsics Centre comarcal de INSS

Administracions de la Agència Tributaria

Centres coordinadors de departaments sanitaris

Unitats de recaptació executiva de la Tresoreria de la Seguretat Social

Centres de professors (CEFIRE)

Hospitales generales básicos

Centro de informació a la dona (INFODONA)

Agències de desenvolupament local

Centres autoritzats de tractament de vehicles al final de la seua vida útil

Registre de la propietat

Centres o escoles especialitzats de formació professional ocupacional

Centres de educació secundaria

Oficina comarcal agrària

Centre del SERVEF

Piscina coberta

Pista de atletisme

Centro de salut

Red de espais escènics

Pavelló esportiu cobert

Ecoparcs

Centres socials

Centres de majors

Centres de formació ocupacional

Àrees recreatives

Allotjament rural

Parcs urbans

Recollida selectiva de fems

Font: Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana

Quadre 1. Equipament de referència per a les àrees funcionals
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Quadre 2. Áreas funcionales de la Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia, a partir de la Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana

Àrees funcionals del 
territori Municipi

Sistema nodal de referència

Sistema Centre

1. Els Ports-Baix Maestrat

Vinarós-Benicarló Ciutat mitjana Polaritat principal

Morella Sistema rural Polaritat comarcal

Sant Mateu Sistema rural Polaritat comarcal complementària

2. Castellón

Castellón Sistema metropolità Àrees urbanes integrades

Vila-real Sistema metropolità Polaritat metropolitana

La Vall d’Uixò Ciutat mitjana Polaritat complementària

L’Alcora, Onda Ciutat mitjana Polaritat comarcal

Vilafranca, Albocàsser, Vall d’Alba Sistema rural Polaritat comarcal complementària

3. Valle del Palancia

Sagunt Ciutat mitjana Polaritat principal

Segorbe Sistema rural Polaritat comarcal

Jérica-Viver Sistema rural Polaritat complementària

4. València

Valencia AUI Sistema metropolità Àrea urbana integrada

Moncada- Alfara del Patriarca, Manises, Tor-
rent

Sistema metropolità Polaritat metropolitana

Cheste-Chiva AUI Ciutats mitjanes Polaritat complementària

Buñol Sistema rural Polaritat comarcal

Villar del Arzobispo, Chelva Sistema rural Polaritat comarcal complementària

5. Requena-Utiel

Requena Ciutat mitjana Polaritat principal

Utiel Ciutat mitjana Polaritat complementària

Ayora, Ademuz Sistema rural Polaritat comarcal

6. La Ribera del Xúquer
Alzira AUI Ciutat mitjana Polaritat principal

Carlet AUI, Sueca AUI Ciutat mitjana Polaritat complementària

7. Xàtiva
Xàtiva AUI Ciutat mitjana Polaritat principal

Enguera Ciutat mitjana Polaritat complementària

8. La Safor
Gandia AUI Ciutat mitjana Polaritat principal

Oliva, Tavernes de la Valldigna Ciutat mitjana Polaritat complementària

9. La Vall d’Albaida
Ontinyent Ciutat mitjana Polaritat principal

Castelló de Rugat Sistema rural Polaritat comarcal

10. Alcoi

Alcoi Ciutat mitjana Polaritat principal

Ibi Ciutat mitjana Polaritat complementària

Muro d’Alcoi Sistema rural Polaritat comarcal

Concentaina Sistema rural Polaritat complementària

11. La Marina Alta

Dénia Ciutat mitjana Polaritat principal

Xàbia, Calp Ciutat mitjana Polaritat complementària

Pego Sistema rural Polaritat comarcal

12. La Marina Baixa

Benidorm Ciutat mitjana Polaritat principal

La Vila Joiosa Ciutat mitjana Polaritat complementària

Callosa d’en Sarrià Sistema rural Polaritat comarcal

13. Vinalopó
Elda AUI Ciutat mitjana Polaritat principal

Novelda AUI, Villena Ciutat mitjana Polaritat complementària

14. Alicante-Elx

Alicante AUI, Elx AUI Sistema metropolità Àrees urbanes integrades

Sant Vicente del Raspeig Sistema metropolità Polaritat metropolitana

Xixona Sistema rural Polaritat complementària

15. La Vega Baja
Orihuela, Torrevieja Ciutat mitjana Polaritat principal

Almoradí Ciutat mitjana Polaritat complementària

APROXIMACIÓ ALS MERCATS LABORALS 
EN EL TERRITORI: LES ÀREES FUNCIONALS

Els mercats laborals territorials poden consti-
tuir unitats autònomes, unitats territorials au-
tosuficients des del punt de vista del mercat de 
treball, de manera que poden satisfer almenys 
tres quartes parts (més del 75%, de vegades fins 
i tot més del 90%) de les relacions laborals dels 
demandants d’ocupació. Aquesta circumstància 
es tradueix espacialment en els desplaçaments 
diaris recurrents per motius laborals des del lloc 
de residència al de treball. En aquest sentit les 
àrees funcionals són considerades com a àmbits 
territorials molt adequats per a la implantació 
de polítiques estratègiques sobre ocupació, la 
formació professional, l’equilibri territorial entre 
població i ocupació, la mobilitat sostenible, i la 
regulació i la implantació de sòl per a activitats 
econòmiques.

Durant els últims anys s’aprecien diverses ten-
dències en el si del sistema de ciutats valencià, i 
per tant, en les àrees funcionals, que es sintetit-
zen en les següents dinàmiques espacials:

1. Continuen i s’incrementen els processos 
de metropolització de València i Castelló, 
especialment per l’augment dels despla-
çaments diaris per motius laborals. Un 
procés que s’amplia en el cas de l’àrea me-
tropolitana de València no només a la pri-
mera corona metropolitana, sinó també a 
la segona.

2. Com a conseqüència de l’anterior, s’apre-
cia un alentiment dels ritmes de creixement 
demogràfic i de desenvolupament urbanís-
tic, a favor de la franja contigua costanera: 
la Vall d’Alba-Cabanes, l’Alcora, Onda, Ches-
te-Chiva, Riba-roja de Túria, etc.
3. Prolongació de l’estancament demogràfic 
de capitals comarcals de l’interior, de base 
industrial tradicional (Alcoi, Ontinyent, Xàti-
va, Elda, etc.).
4. Processos d’influència interregionals 
com a conseqüència de la proximitat de 
centres urbans de major escala (Àrea Me-
tropolitana de Múrcia sobre les comarques 
meridionals, especialment al Baix Segura) 
o de la dimensió adquirida per la principal 
àrea metropolitana valenciana (influència 
de l’Àrea Metropolitana de València sobre 
territoris d’Albacete, Conca i Terol).
5. Continuació del procés de despoblació en 
els municipis d’interior, llevat de capitals 
comarcals com Morella, Sant Mateu, el Vi-
llar, entre d’altres. La dinàmica general és 
la pèrdua de població en termes absoluts.

De l’anàlisi de les 15 àrees funcionals recone-
gudes per l’Estratègia Territorial de la Comu-
nitat Valenciana, de la configuració territorial 
d’aquestes àrees, i atenent als diversos pro-
cessos que avui condicionen el mercat laboral 
valencià, es poden apuntar les següents mo-
dalitats (4) d’àrees funcionals: àrees urbanes 
integrades (3); àrees litoral-interior (5); àrees 
de l’interior (5); i àrees singulars (2)..
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Quadre 3. Tipologies d’àrees funcionals.

Elaboració pròpia

Modalitats Trets identificatius
Àrees URBANES 
INTEGRADES

Sistemes metropolitans, integrats por les capitals provincials i les seua àre-
es metropolitanes

València, Castelló, Alacant-Elx

Dimensions contrastades: 36% de la superfície total i el 60,6% de la població 
total

Diverses modalitats de “nodus” de referència: àrees urbanes integrades, 
ciutats mitjanes, sistema rural

Àrees funcionals 
LITORAL-INTERIOR

Ciutats litorals amb funció de “nodus principal” i comarques d’interior baix la 
seua influencia

El Ports-Baix Maestrat, Valle del Palància, la Marina Alta, la Marina Baixa, la 
Vega Baixa

Dimensions: 57,3% de la superfície total i el 18,3% de la població total

Modalitat de xarxes: ciutats mitjanes litorals i centres de sistemes rurals. 
Predomini de municipis de menor mida.

Àrees funcionals de 
l’INTERIOR

Sistema de ciutats-nodus d’interior, junt amb comarques rurals

Requena-Utiel, Xàtiva, la Vall d´Albaida, Vinalopó, Alcoi

Dimensions: 32% de la superfície total i 12% de la població total

Model territorial estructurat en ciutats continentals, amb predomini d’activi-
tats industrials tradicionals i centres de serveis (també comercials). Àrea de 
influencia integrada per comarques rurals

Àrees funcionals 
SINGULARS

Característiques territorials particulars

La Ribera del Xúquer: dos comarques tradicionals, de litoral i d’interior; capi-
tal en l’interior; economia diversificada; empresa multinacional condicionant; 
influència metropolitana

La Safor: microàrea funcional (1,8% de la superfície total), diversitat en la 
estructura econòmica (industria, turisme, agricultura, serveis, port).

Dimensions: 6,2% de la superfície total i 8,6% de la població total

ALGUNES CONSIDERACIONS DEL MERCAT 
LABORAL EN RELACIÓ AMB LES ÀREES 
FUNCIONALS

Especialització sectorial de les empreses 
valencianes, al 2016, per àrees funcionals

El nombre total d’empreses segons activitat 
principal és de 344.518, de les quals el 79,9% 
corresponen al sector serveis. És evident la 
terciarització de l’economia valenciana, ja que 
quatre de cada cinc empreses pertanyen als 
serveis. La construcció representa el 11,8%, i la 
indústria amb prou feines el 6,7%.

Des del punt de vista territorial, s’observa una 
contrastada concentració de les empreses va-
lencianes. Les economies generades per l’aglo-
meració empresarial, la concentració en deter-
minats territoris, constitueixen un argument 
determinant dels desequilibris existents. En 
aquest sentit les tres aglomeracions urbanes 
concentren més del 60% de les empreses de la 
Comunitat Valenciana: àrea funcional de Valèn-
cia, el 36,3%; Alacant-Elx (16%) i Castelló (9%). 
El Baix Segura (6,6%), la Marina Alta (4,6%), la 
Ribera del Xúquer (4,3%) i la Marina Baixa (4,1), 
destaquen en un segon nivell.

De la mateixa manera s’aprecien sensibles dife-
rències en el grau d’especialització de les àre-
es funcionals segons el sector econòmic que es 
tracti, responent a l’estructura econòmica actual, 
condicionada pels antecedents històrics. Així, es 
produeix una certa especialització industrial al 
Vinalopó, Alcoi i la Vall d’Albaida (els seus valors 
en aquest sector són superiors al pes relatiu de 
les seves empreses per al conjunt d’àrees fun-
cionals). També en la construcció, sector on la 
Vega Baixa i la Marina Alta despunten, si com-
parem amb els seus respectius valors totals. I fi-
nalment en els serveis, on es produeix una major 
concentració en les grans àrees urbanes de la 
Comunitat Valenciana, el 65% aproximadament.

En aquest sentit destaca l’aglomeració que es 
produeix per exemple amb els serveis a les 

empreses. L’àrea funcional de València reuneix 
el 43% d’aquestes empreses de serveis, Ala-
cant-Elx, el 17,6%, i Castelló el 8%. En Investi-
gació i Desenvolupament, els valors relatius as-
cendeix a 57,8%, 13,6% i 8,9%, respectivament..

Contractes registrats en els últims 10 anys 
(2007-2016)

Tot i la recuperació dels darrers anys (2014-
2017) el volum de contractes actuals no arriben 
als valors de 2007, per sota del 3% (1.916.049 
enfront 1.856.994). El predomini de contractes 
d’homes es manté per davant dels de les dones 
(58,6% enfront de 41,4%). Es dóna la circums-
tància que els contractes d’homes ha augmen-
tat en els últims deu anys, mentre que en les 
dones ha baixat un 9% (837.725 enfront de 
767.558).

Els treballadors de més de 44 anys contractats 
el 2007 van representar el 13,9% del total de 
contractes registrats, mentre que en el 2016 ha 
estat el 22,3%. Un increment que de la matei-
xa manera es produeix en termes absoluts (de 
267.725-415.773).

Les àrees funcionals metropolitanes concen-
tren lògicament els contractes laborals, entre 
les tres, el 69%. Ens crida l’atenció que entre 
2007 i 2016 l’àrea de València ha reduït sensi-
blement el seu pes relatiu, del 44% del total de 
la Comunitat Valenciana, al 39%. En canvi l’àrea 
funcional de la Safor ha incrementat la seua ac-
tivitat, del 3,6% al 5,5%.

Aturats registrats, l’evolució del mercat laboral 
2007-2016

En deu anys s’ha duplicat el nombre de deman-
dants de treball, d’uns 201.000 (2007) a 444.000 
(2016). Per sexes, s’aprecien unes diferències 
sensibles entre el grup de dones (56,5%) i el 
d’homes (43,5%). No obstant això tot just s’ob-
serven diferències de comportament entre les 
15 àrees funcionals, de manera que els valors 
relatius es mantenen per a aquestes anualitats. 
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En qualsevol cas, s’aprecia cert dinamisme en 
les àrees metropolitanes d’Alacant-Elx i Cas-
telló, on s’ha reduït percentualment els valors 
dels demandants d’ocupació.

L’activitat turística a les àrees funcionals. 
Nombre total de places d’allotjaments

El litoral septentrional d’Alacant, la Marina Bai-
xa (22,1%) i la Marina Alta (16,8%), l’àrea fun-
cional dels Ports-Baix Maestrat (12%), Castelló 
(10,8%), València (9,6%), la Safor (8,5%), Ala-
cant-Elx (7,6%) i el Baix Segura (5,3%) aglutinen 
la major part de l’oferta d’allotjament turístic de 
la Comunitat Valenciana, al voltant del 93%. Es 
tracta d’una oferta concentrada al litoral, reflex 
del model de “sol i platja” implantat durant els 
darrers 50 anys.

La concentració de places a la Marina Baixa 
(103.042 places respecte a 466.334 del total) 
obeeix al protagonisme adquirit per l’equipa-
ment hoteler de Benidorm. Actualment la Mari-
na Baixa ofereix el 36,3% de les places hoteleres 
de la Comunitat, seguida de l’àrea funcional de 
València (18,5%) i els Ports-Baix Maestrat (9,1%). 
En canvi el model de turisme residencial mitjan-
çant l’ús d’apartaments està implantat territo-
rialment en les àrees de la Marina Alta (26,5%), 
la Marina Baixa (16,5%), els Ports-Baix Maestrat 
(14,1%), Castelló (10,3%) i la Safor (10,1%).

Agricultura comercial i àrees funcionals

La citricultura, base de l’economia agrària va-
lenciana durant diverses dècades, ocupa una 
superfície superior a les 160.000 hectàrees, dis-
tribuïdes per territoris litorals de la Comunitat 
Valenciana. Destaca l’àrea funcional de València 
(22,5% dels cítrics valencians), Castelló (16,1%), 
la Ribera del Xúquer (15,6%), el Baix Segura 
(12,7%), Xàtiva (7, 7%) i la Safor (7,5%).

La producció de fruites valencianes es concen-
tra en determinades àrees funcionals amb certa 
tradició en la comercialització de productes agrí-
coles. És el cas de la Ribera del Xúquer que re-

presenta una quarta part de la superfície de frui-
ters no cítrics (25,3%) i on el cultiu del caqui ha 
adquirit en els últims anys un gran protagonis-
me; la segueixen València (15,8 %), Alacant-Elx 
(10,1%), Vinalopó (9,2%), i la Vall d’Albaida (8,8%). 
Els fruiters no cítrics ocupen unes 43.600 hectà-
rees en total.

Les hortalisses ocupen al voltant de 24.500 hec-
tàrees. La seua estreta relació amb les terres 
irrigades, l’agricultura comercial d’exportació 
o de demanda de proximitat i els processos de 
substitució de cultius més tradicionals, han ge-
nerat una certa zonificació d’aquests cultius. El 
Baix Segura concentra més d’una quarta part 
de la superfície valenciana destinada al cultiu 
d’hortalisses, el 27,7%. A continuació apareixen 
València (22,7%), els Ports-Baix Maestrat (9,9%), 
Alacant-Elx (9,5%) i Castelló (8,6%).

La vinya és un dels conreus de secà més repre-
sentatius del camp valencià, que ha afavorit una 
intensa activitat agroindustrial mitjançant l’ela-
boració de vins. Es conreen més de 21.100 hec-
tàrees. Es tracta d’una activitat amb una arrelada 
tradició en algunes de les àrees funcionals, com 
és el cas del Vinalopó (49,2%) i Requena-Utiel 
(34,3%).

L’olivera valenciana permet la permanència d’un 
sector tradicional de l’agroindústria com és la 
producció d’oli. Es conreen unes 10.900 hectà-
rees, i es localitzen principalment al Vinalopó 
(26%), València (14,6%), Xàtiva (10,4%), Vall del 
Palància (10,3%), Requena-Utiel (7, 8%), Ala-
cant-Elx (6,6%) i Alcoi (6,3%).

La superfície forestal i els espais naturals 
protegits a les àrees funcionals

La superfície forestal constitueix un dels indica-
dors més interessants per a l’anàlisi dels usos 
del sòl en un territori. Les possibilitats d’ocupa-
ció que generen aquests espais, especialment 
en el sistema rural valencià, han de ser consi-
derades en les estratègies d’ocupació futures. 
Ens referim a tasques relacionades amb el 

manteniment, la cura, l’explotació de matèries 
primeres relacionades amb els nostres boscos 
o l’aprofitament turístic dels paisatges derivats. 
S’estima que a la Comunitat Valenciana comp-
tem amb una superfície forestal aproximada de 
1.266.530 hectàrees, distribuïda de manera di-
ferent segons el condicionament físic del nostre 
territori. Els relleus muntanyosos constitueixen 
el factor més excel·lent. Destaca l’àrea funcio-
nal de València (16,4% de la superfície fores-
tal valenciana), on la comarca de la Serranía 
és important; Requena-Utiel (16,1%), Castelló 
(15,5%), els Ports-Baix Maestrat (11,2%) i la Vall 
del Palància (7,5%).

La superfície protegida del territori valencià 
guarda certa correlació amb els espais fores-
tals de la Comunitat Valenciana. Les diverses fi-
gures de protecció com són els Parcs Naturals, 
els Llocs d’Interès Comunitari, les Zones Espe-
cials de Protecció d’Aus, els paisatges protegits 
o els paratges naturals municipals, han permès 
que al voltant de 900.000 hectàrees del nostre 
territori estiga protegit. No és casualitat que 
les primeres cinc àrees funcionals valencianes 
amb hectàrees protegides coincideixin amb les 
que aglutinen la major part de la superfície fo-
restal: València (20,9% de la superfície protegi-
da), Requena-Utiel (15,2%), Castelló ( 14,6%), els 
Ports-Baix Maestrat (11,3%) i la Vall del Palàn-
cia (7,9%).

Anàlisi laboral de les àrees funcionals 
valencianes

En termes generals tant la situació actual del 
mercat laboral a 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 con-
dicionen els models econòmics de la nostra 
Comunitat de València. En aquest sentit asse-
nyalem l’estructura econòmica amb base ter-
ritorial, especialment els processos d’industri-
alització tradicional i actual, la implantació de 
l’agricultura comercial, el desenvolupament 
turístic del model de “sol i platja” del litoral, 

els sistemes rurals, 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 
tant amb les contractacions com amb els de-
mandants d’ocupació. Un comportament que es 
pot sintetitzar en els següents fets:

• La recuperació de l’ocupació, que s’apre-
cia tant en les taxes d’ocupació com en la 
de l’atur, no és homogènia, ja que 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 re-
ciclar a aquest col·lectiu.
• La major part dels llocs de treball gene-
rats estan lligats a l’estructura econòmica 
dels territoris corresponents. El procés de 
terciarització és generalitzat. Augmenta la 
demanda d’ocupació en serveis, tot i que 
s’observen notables diferències qualitati-
ves: és el cas del medi rural on s’ofereixen 
llocs de treball de qualificació baixa. L’agri-
cultura tendeix a reduir la seua presència a 
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 comarques d’antiga industrialit-
zació i que experimenten certa recuperació 
(Vall d’Albaida).
• La recuperació de l’ocupació obeeix a 
un procés de precarització del mateix. Els 
llocs de treball oferts responen majorità-
riament a contractes temporals, treballs 
unipersonals encoberts per treballadors 
autònoms, contractes a temps parcial. I tot 
això en detriment de contractes indefinits, 
per el grau d’incertesa de l’economia (i per 
tant de les empreses). La flexibilització del 
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mercat de treball afecta de manera selecti-
va, especialment als més grans de 45 anys, 
els joves i les dones. En aquests dos col-
lectius, en particular la temporalitat.
• 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 i cooperació entre el teixit empresa-
rial dels territoris i els centres de formació. 
És notori la manca d’informació de l’ofer-

ta i demanda dels empresaris, i la manca 
d’adaptació dels centres de formació.
• Els grups socials més vulnerables en el 
mercat laboral són els joves, les dones i els 
aturats de més de 45 anys. Per diversos mo-
tius, es detecten cada vegada majors nivells 
d’exclusió del mercat laboral. La manca d’una 
formació específica segons les demandes, 
on és habitual la demanda de perfils amb 
major tecnificació, alfabetització informàtica, 
títols de professionalitat, adaptació a les ocu-
pacions dels territoris de referència.
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

L’àrea funcional dels Ports-Baix Maestrat (AF1) 
es correspon amb els municipis més al nord 
de la Comunitat Valenciana en el límit amb Ca-
talunya i Aragó. Inclou un total de 33 municipis 
pertanyents a les dues comarques que donen 
nom a l’AF1 i un total de 
88.000 habitants. Així la 
llista recull 13 pobles 
dels Ports amb Castell-
fort, Cinctorres, Forcall, 
Herbers, la Mata de Mo-
rella, Morella, Olocau 
del Rei, Palanques, Portell de Morella, Todolella, 
Vallibona, Villores i Sorita; 18 del Baix Maestrat 
amb Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Canet lo 
Roig, Castell de Cabres, Cervera del Maestrat, la 
Jana, Peníscola, la Pobla de Benifassà, Rossell, la 
Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu, Sant Rafel del 
Riu , Santa Magdalena de Polpís, Traiguera, Vina-
ròs i Xert; a més de Catí i Tírig que pertanyen a 
la comarca de l’Alt Maestrat. El territori s’ha arti-
culat en tres pactes territorials per l’ocupació, si 
bé només el pacte Maestrat Litoral es correspon 
íntegrament amb l’AF1; el pacte dels Ports inclo-
ïa també a Vilafranca i Ares i el pacte Castelló 

Nord ho feia amb Vilar de Canes i les Coves de 
Vinromà, tots ells pertanyents a l’àrea funcional 
de Castelló.

La principal característica de l’AF1 és l’evidèn-
cia de les profundes diferències existents entre 
el litoral costaner i l’interior de la província de 

Castelló. Tan sols la car-
retera N232 sembla do-
nar contingut a una àrea 
dispar en el medi físic, 
en la seua estructura 
econòmica i, sobretot 
en el demogràfic. De fet, 

i com han posat d’evidència dels propis pactes 
per l’ocupació, resulta fàcil establir tres zones 
perfectament diferenciades en l’AF1, i que es 
corresponen en essència amb els tres pactes in-
closos en la mateixa i amb tres diferents nivells 
de proximitat o distància de la costa.

El litoral costaner (la major part del qual es cor-
respon amb el pacte Maestrat Litoral) manté una 
estructura de la població més jove (no tan en-
vellida) i, al costat d’això tot un entramat social 
i econòmic dinàmic i amb expectatives de futur. 
De fet, l’àrea litoral continua, tot i que a un rit-
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Així doncs, i continuant amb el predomini de 
la N232 com a eix conductor de l’AF1, Vinaròs 
ocupa la posició de lideratge territorial, sobre-
tot per l’emplaçament en aquest municipi dels 
principals serveis, i en concret de l’hospital, el 
que el converteix en punt de referència territo-
rial, al que hem d’unir els aspectes comercials i 
en menor mesura els educatius. A més d’aquest 
municipi, l’àmbit litoral de l’AF1 inclou tant a Be-
nicarló com a Peníscola i Alcossebre com a en-
clavaments d’importància turística i poblacional. 
Des del punt de vista de la capitalitat i disponi-
bilitat de serveis és Vinaròs el centre principal, 
si bé cal posar en evidència la important relació 
establerta amb Benicar-
ló, una cosa que és molt 
manifest en l’estratègia 
de desenvolupament i 
que els ha portat a im-
plementar un programa 
EDUSI, amb fons euro-
peus i coordinat entre 
els dos municipis.

Per la seua banda Morella actua com a centre 
satèl·lit, amb molta menys rellevància centra-
da en aspectes educatius i comercials, encara 
que aquests últims limitats pel reduït nombre 
d’habitants que fan de la capital dels Ports un 
petit reducte on concentrar serveis i activitats 
productives. Hem d’observar que el municipi 
proper de Vilafranca no s’engloba en aques-
ta àrea funcional, tot i que la relació amb els 
Ports que s’ha posat en evidència en el pacte 
territorial que inclou aquest municipi que és al 
seu torn seu de la Mancomunitat d’Els Ports. 
Aquest fet priva a l’anàlisi de l’interior de l’AF1 
del component industrial de Vilafranca amb alta 
especialització industrial en el tèxtil i amb una 
mà d’obra i activitats annexes vinculades amb 
el territori dels Ports.

ANÀLISI TERRITORIAL

Des del punt de vista paisatgístic l’AF1 compta 
amb espais d’especial interès entre els quals 
hem de destacar els parcs naturals de la Tinença 

de Benifassà i de la Serra d’Irta. A aquests hem 
d’afegir les oliveres mil·lenàries com un valor de 
patrimoni natural, les platges litorals amb cer-
tificació de qualitat (banderes blaves) i l’atractiu 
natural climàtic i paisatgístic dels Ports amb 
municipis situats a una altitud mitjana per sobre 
dels 900 metres sobre el nivell del mar.

La translació d’importància del medi natural 
al pla productiu és un element central en el 
desenvolupament d’estratègies turístiques dels 
Ports. La imatge d’espai natural permet associar 
aquesta part de l’àrea funcional amb planteja-
ments relacionats amb la qualitat de vida, la ges-

tió del temps i plante-
jaments respectuosos 
amb la sostenibilitat 
de l’entorn. Preservar 
el component natural 
és a més d’una opció, 
una necessitat. El medi 
natural és el principal 
recurs endogen sobre 

el qual recolzar l’estratègia turística proposta 
en l’informe de diagnòstic, de la mateixa manera 
que succeeix amb altres alternatives a partir de 
la comercialització de productes autòctons com 
és el cas de la tòfona que pretén convertir el pro-
ducte en un mitjà d’aprofitament agrícola alter-
natiu a altres productes presents a l’AF1.

Hem de tenir en compte que per importància 
econòmica i en l’ocupació, el sector agrícola 
apareix vinculat als cítrics i la carxofa en la línia 
litoral, i a l’olivera i la cirera a la franja inter-
mèdia, mentre que els cultius de cereal són els 
predominants en les zones de més altitud a la 
zona dels Ports. Quant a la seua rendibilitat, i 
segons han posat de evidència els diagnòstics 
territorials, es mostra diferent i va des d’un ni-
vell més professionalitzat (i de més rendibilitat) 
en el cultiu de cítrics, carxofa, olivera i cirera, 
fins a un punt de menor productivitat en el cas 
del cultiu de cereal.

Pel que fa a la població, l’AF1 compta amb un to-
tal de 88.000 habitants, destacant els nuclis de 

El concepte de compatibilitat 
laboral admet també un enfoc 
alternatiu que posi èmfasi en 

la residencia dels treballadors 
dins d’una àrea d’influència 

productiva.

me molt inferior als anys del boom econòmic, la 
seua posició com a terra de destinació d’immi-
grants estrangers i nacionals (sobretot de l’inte-
rior de la província de Castelló i dins l’AF1), el que 
contribueix a garantir la dinàmica poblacional 
necessària per assegurar un mercat de treball 
suficient per a les oportunitats productives del 
territori i fer de la costa el punt d’ubicació prefe-
rent de la xarxa de serveis ciutadans bàsics que 
encapçala l’hospital de Vinaròs i l’àrea comercial 
de Vinaròs- Benicarló.

La dinàmica productiva del pacte Maestrat Lito-
ral està condicionada per la potència del sector 
turístic en el seu vessant del model de sol i platja 
(especialment a Peníscola amb més del 25% de 
l’ocupació total en hostaleria, i Alcossebre i Vi-
naròs amb xifres properes al 10% ) i que donen 
una mitjana en hostaleria una mica superior al 
10% de l’ocupació total; a la qual hem de sumar 
l’ocupació en el sector comercial que represen-
ta un 16% del total, per la important vinculació 
que el mateix té amb l’activitat turística. Al cos-
tat d’aquests sectors, l’agricultura manté un pes 
mitjà del 9% de l’activitat, centrat en els cítrics i 
en la carxofa (amb denominació d’origen a Be-
nicarló). Per la seua banda el sector industrial, 
amb una importància menor que en el període 
previ a la crisi i reconvertit des del moble cap 
a la indústria química, representa aproximada-
ment el 15% de l’ocupació total a l’àrea litoral re-
presentada al pacte Maestrat Litoral. Relacionat 
amb la indústria química cal apuntar el fracas-
sat projecte Castor i les possibles sinergies que 
el mateix hauria d’haver provocat en l’àrea. La 
construcció, molt important durant el període del 
boom econòmic es limita ara a valors al voltant 
del 9%. En resum, es tracta d’una àrea domina-
da pels serveis, però amb un pes industrial no 
menyspreable i una agricultura per sobre de la 
mitjana provincial.

El següent esglaó en altitud i diferències terri-
torials apareix a mesura que ens endinsem per 
la N232 i s’expressa sobretot per la relativa pèr-
dua de població segons ens anem allunyant de 
la costa. En un nivell preocupant, però encara no 

extrem, se situa un grup intermedi de municipis 
agrupats en el pacte Castelló Nord i que man-
tenen un alt grau de vinculació amb la costa, 
tant en el pla laboral com sobretot en els ser-
veis sanitaris, comercials i , en part, també edu-
catius. L’especialització productiva es concentra 
en aquest pacte en l’agricultura, centrada en el 
cultiu de l’olivera i amb importància creixent la 
cirera; amb una presència del turisme menor 
(bàsicament centrada a Sant Mateu) i amb una 
activitat industrial limitada als municipis de Trai-
guera i Rossell, on l’existència d’una empresa lo-
cal a cada un dels casos justifica el pes destacat 
de la indústria en termes relatius .

Pel productiu, l’àrea del pacte Castelló Nord es 
defineix per un pes destacat de l’agricultura, 
amb un terç de les ocupacions totals, molt per 
sobre de la ràtio autonòmica i provincial, i tot 
i que el 40% de l’ocupació es vincula al sector 
serveis, seguit de la indústria amb el 19% de 
l’ocupació i la construcció amb el restant 8%. 
Tan sols Sant Mateu es desvincula de l’opció 
agrícola, amb uns nivells d’activitat en serveis 
similars al conjunt provincial, gràcies al compo-
nent turístic del municipi.

L’últim salt a la disparitat de l’AF1 ve també de la 
mà de la N232 i ens porta a un espai amb més 
dificultat muntanyosa i de major altitud. És a la 
zona de l’interior on la carretera adquireix un 
traçat curvilini, i on el conjunt dels pobles s’en-
fronten al problema del despoblament amb les 
seves implicacions en el mercat de treball i en 
les expectatives de futur. Tan sols Morella, com a 
capital comarcal i centre de referència en turis-
me d’interior presenta una visió de futur optimis-
ta. La resta de l’àrea dels Ports es caracteritza 
pel drama del despoblament i l’envelliment de la 
població. L’economia se cenyeix a components 
tradicionals, amb una agricultura i ramaderia 
de baixa rendibilitat i, conseqüentment, sen-
se inversions que permetin intuir una millora a 
mig termini. En aquestes condicions el turisme 
s’entreveu com l’única alternativa i esperança 
de consolidar una activitat productiva autònoma 
capaç de fixar població al territori.
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de Romania que s’observa en l’àrea funcional de 
Castelló. Aquest fet es manifesta especialment a 
Benicarló i Alcalà de Xivert com municipis amb 
un pes superior de l’agricultura. En aquest punt 
indicar, que igual que ha succeït en altres àrees, 
els anys de la crisi han suposat també la sortida 
d’estrangers cap a altres llocs, que en el cas del 
pacte Maestrat Litoral es comptabilitza en uns 
3.700 efectius.

El sistema educatiu, o més en concret, el per-
centatge de persones amb un determinat nivell 
educatiu presenta com a principal resultat un 
ampli percentatge de persones amb estudis de 
segon grau, amb percentatges que van des del 
60% en el pacte Maestrat Litoral i disminueixen 
a mesura que ens endinsem cap a l’interior de 
l’AF1 i que als Ports s’aproximen al 30% de la 
població. És a dir, de nou observem un biaix 
favorable cap als municipis costaners, conse-
qüència de la concentració de treballs que re-
quereixen més formació tècnica i d’una edat 
mitjana de la població inferior. És evident que 
si ens fixem en la tipologia dels llocs de treball 
el resultat coincideix, de manera que formació 
dels residents i complexitat dels llocs de treball 
van en la mateixa direcció.

Sobre aquest particular hem de diferenciar la 
situació dels centres turístics, i especialment de 
Peníscola i Alcalà de Xivert on el pes d’aquesta 
activitat va lligada a condicions de treball més 
precàries, derivades del component d’estaciona-
litat al que s’uneix uns menors nivells formatius 
en comparació amb l’àrea de la Plana i la capita-
litat de Castelló.

En tot cas, el repte per al conjunt de l’AF1 pel que 
fa a l’educació va des de l’increment en estudis 
de segon grau (graus mitjans) als Ports fins a 
l’objectiu compartit per tota l’AF1 d’elevar el per-
centatge d’estudis universitaris de la població. 
Sens dubte, es tracta d’una qüestió que hem de 
vincular al desenvolupament professional i que 
està condicionada amb les necessitats del sis-
tema productiu, fins al punt d’assenyalar en tots 
els casos el problema de la sortida del territori 

de joves formats (fuga de talent) cap a zones de 
major intensitat econòmica i del coneixement, i 
que en el cas de l’AF1 es dirigeixen cap a la zona 
de Castelló de la Plana en major mesura.

ANÀLISI LABORAL

Com s’ha indicat anteriorment, l’especialització 
laboral de l’AF1 es mou entre el sector agríco-
la a l’interior i els serveis a la costa (turisme), 
i amb altres empreses dels sectors industrial 
i altres serveis centralitzades en els dos prin-
cipals municipis. La presència industrial a 
l’interior, com s’ha indicat, se cenyeix a casos 
concrets d’alguns municipis, si bé, i per la seua 
grandària relativa, representen una part impor-
tant de l’especialització productiva del mercat 
laboral local.

Seguint amb l’argument de la diferent especia-
lització laboral de l’àrea, sorgeix la qüestió so-
bre la compatibilitat entre l’especialització pro-
ductiva de les diferents subzones en què hem 
classificat l’AF1. El resultat pel que fa a llocs de 
treball i especialització productiva no resulta 
satisfactori, deixant tan sols per les ocupacions 
de menor qualificació la possibilitat de compa-
tibilitzar el sector turisme amb l’activitat agrí-
cola. Sobre aquest particular, i fins i tot reco-
neixent que suposa una alternativa laboral per 
a grups molt sensibles de treballadors, l’opinió 
que ens mereix com complementarietat laboral 
és nul·la. La solució no pot anar per aquesta di-
recció sinó per la de professionalitzar tots dos 
sectors i modificar l’elevada estacionalitat del 
sector turístic, aprofundint en la línia empresa 
fa anys i que l’EDUSI de Vinaròs-Benicarló as-
sumeix com a objectiu.

El concepte de compatibilitat laboral admet 
també un enfocament alternatiu que posi èmfa-
si en la residència dels treballadors dins d’una 
àrea d’influència productiva. La pregunta ara se 
cenyeix a conèixer en quina mesura es produeix 
un flux de treballadors des de l’interior cap a 
la costa, generant d’aquesta manera una dinà-
mica residencial que dóna sentit al conjunt de 

Vinaròs amb més de 28.000 habitants i Benicarló 
amb una mica més de 26.000 habitants, Penís-
cola i Alcalà amb uns 7.000 cada un d’ells, Mo-
rella amb 2.500 i Sant Mateu i Càlig amb 2.000 
habitants cada un d’ells. La resta de municipis no 
arriba a aquestes mides de població, i 15 d’ells 
se situen per sota dels 500 habitants. Assenya-
lem en aquest punt que no es tracta únicament 
d’una qüestió de mida del municipi sinó també 
de relació amb l’espai. Evidentment l’AF1, i so-
bretot la comarca dels Ports, suposa un ampli 
espai territorial on s’ubiquen un conjunt de pe-
tits municipis en grandària de població, la qual 
cosa repercuteix en aïllament relatiu segons es 
posa en evidència en els mapes de densitat, en 
els quals s’observa com la taca de la despobla-
ció és clarament visible a l’interior de l’AF1. En 
resum, l’àrea Maestrat Litoral concentra el 80% 
de la població de l’àrea funcional, mentre que les 
altres dues zones suposen cadascuna d’elles al 
voltant del 10% del total. D’altra banda, i a cau-
sa d’aquesta concentració de població a la cos-
ta, tant l’evolució de la població com la piràmide 
presenten un aspecte similar al conjunt de la Co-
munitat Valenciana.

Per grups d’edat, només els municipis costaners 
més grans presenten percentatges d’envelli-
ment no preocupants, situació que s’inverteix a 
mesura que disminueix la grandària del muni-
cipi. De fet, i atenent a les xifres d’immigració 
segons comarques d’origen i destinació, s’ob-
serva la tendència dels habitants d’aquestes co-
marques a concentrar-se en els municipis més 
poblats, atrets sens dubte per la combinació de 
treball i serveis, i que porta a un flux net d’immi-
grants en els quatre municipis costaners i, en-
cara que en un nombre molt inferior, en dades 
absolutes també a Morella. És a dir, aprofundint 
en el problema de la despoblació i incrementant 
la bretxa entre el litoral i l’interior de la província 
de Castelló.

Pel que fa a la presència d’estrangers a l’AF1 la 
importància dels mateixos mimetitza el mapa 
per grandària de població i els moviments de po-
blació autòctona, si bé presenten una diferència 
amb altres àrees provincials, ja que l’especialit-
zació agrícola a tota l’AF1 va unida a un percen-
tatge major d’immigrants procedents del con-
tinent africà enfront del predomini dels originaris 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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Un aspecte d’especial importància en l’anàlisi 
del conjunt de l’AF1 és la interdependència la-
boral entre les sub-àrees en què es divideix el 
territori. Des del punt de vista dels mercats de 
treball s’entendrà la pertinença a un mateix en-
torn, mercat local de treball, quan per especia-
lització o per vinculació laboral s’estableix una 
àrea comuna per al conjunt de treballadors. En 
el cas que ens ocupa, la mobilitat laboral pre-
senta un abast limitat pel que fa a l’extensió dels 
desplaçaments. Així, en el cas del Baix Maestrat 
i dels Ports el percentatge de desplaçaments a 
altres comarques és molt baix, sent una mica 
superior a l’Alt Maestrat. Així les coses, i ara 
atenent a l’estructura per pactes territorials els 
desplaçaments es produeixen sobretot en di-
recció als pols d’atractiu econòmic, el que signi-
fica que la major intensitat dels mateixos és cap 
a Vinaròs, Benicarló i Peníscola, i especialment 
des dels municipis pròxims i que es debilita a 
mesura que ens endinsem cap a l’interior, fet 
que s’explica per la confluència de la distància, 
la qualitat de les comunicacions, l’absència de 
transport públic entre els municipis i la menor 
població en edat laboral dels municipis d’inte-
rior. Tot i això, i com s’ha esmentat en relació 
amb la configuració de l’AF1, hi ha tres conjunts 
de desplaçaments a tenir en compte que afec-
ten la zona dels Ports amb els moviments cap 
a Vilafranca com a pol industrial de la zona, 
els desplaçaments cap a les Coves de Vinromà 
que es corresponen també per la indústria del 
municipi i els moviments cap a l’entorn de la 
ciutat de Castelló de la Plana vinculats al paper 
de capitalitat i exclusivitat en algunes activitats 
relacionades amb el sector públic.

ANÀLISI INTEGRAT

Els reptes als quals s’enfronta l’AF1 des del punt 
de vista de l’ocupació i les condicions laborals 
s’estructuren en dos nivells. En primer lloc, i com 
a principal desafiament territorial, es troba el 
greu problema de la despoblació, especialment 
en la part de la comarca dels Ports i en alguns 
municipis de l’Alt Maestrat. La segona preocupa-
ció correspon als problemes de precarització de 

l’ocupació, la concentració de l’activitat en el sec-
tor turisme i els problemes derivats de la precarit-
zació de l’ocupació i la dificultat per retenir talent.

El problema de l’agricultura a la zona d’interior 
s’associa al seu caràcter tradicional i a una baixa 
rendibilitat sense especials expectatives de futur. 
A la zona central, el cultiu de l’olivera es manifes-
ta com a producte estratègic, per un part a l’en-
tendre que hi ha ampli marge de millora en totes 
les fases del procés productiu a partir d’ajust de 
varietats i sistemes de cultiu (ecològic), i sobretot 
del sistema de comercialització, el que inclou una 
gestió de marca integrada per tot l’espai territori-
al (sobretot el pacte Castelló Nord). A la zona lito-
ral, marcada per agricultura de regadiu, el cultiu 
de cítrics s’enfronta als mateixos problemes que 
en altres àrees de la Comunitat Valenciana i que 
estan marcades per unes condicions de venda 
alienes al productor i dominades per grans dis-
tribuïdors, i on com única alternativa s’albira un 
major control del procés a través de cooperatives 
o agrupació de productors. L’altre cultiu distintiu 
és la carxofa de Benicarló i la rendibilitat està con-
dicionada a l’explotació de la marca de qualitat de 
denominació d’origen, la seua identificació en els 
mercats i el seu reflex en preus de venda.

La indústria es mostra potent a l’àrea litoral, tant 
a Vinaròs com a Benicarló, amb una nova espe-
cialització industrial cap a la indústria química, 
encara que sense abandonar totalment el sec-
tor del moble. Tanmateix, la crisi econòmica i els 
canvis en la demanda de mobles i en sistemes 
de comercialització han forçat una reconversió 
en profunditat del sector i ha provocat el tanca-
ment de moltes empreses; situació que es va 
estendre a la xarxa de centres tecnològics de la 
Generalitat Valenciana i que va portar a la des-
aparició del centre de recerca vinculat al moble 
per a integrar-se en AIDIMME.

Com una part central dels objectius de desenvolu-
pament industrial hem d’incloure la menció al Vi-
nalab com a centre tecnològic i que pretén servir 
per fomentar l’emprenedoria i la innovació entre el 
teixit productiu local (Vinaròs) i del conjunt de mu-

l’AF1. Les dades disponibles confirmen aquests 
moviments, si bé la importància relativa en per-
centatge de població es debilita a mesura que 
s’allunyen els nuclis laborals, limitant el seu 
efecte al primer graó que hem identificat amb 
l’espai del pacte Castelló Nord. De nou hem 
d’afirmar la baixa integració entre la línia de 
costa i l’interior dels Ports; quedant aquests úl-
tims com a últim reducte en línia amb la cone-
guda afirmació del sector turisme de “quan 
plou a Peníscola, Morella s’omple”.

En el passat, l’activitat productiva al voltant de 
la indústria del mo-
ble del Baix Maestrat 
va suposar una senyal 
d’identitat entre el con-
junt de la comarca, di-
luint d’aquesta manera 
les diferències entre la 
costa i la zona d’interi-
or. De fet, els seus efectes s’estenien cap a la 
comarca dels Ports. La situació actual presenta 
canvis importants, amb una indústria del moble 
molt afectada per la crisi econòmica i la com-
petència internacional, la qual cosa ha portat a 
un procés de substitució que en el cas del litoral 
s’ha produït cap a la diversitat industrial amb un 
lleuger predomini de la indústria química. Així 

doncs, es tracta de nous processos industrials, 
amb un pes incipient de la innovació, recolzada 
des del sector públic (Vinalab), i amb algunes 
empreses amb mida i capacitat per emprendre 
activitats innovadores.

Les dades relatives a l’evolució de la contracta-
ció durant 2016 indiquen d’una banda la millora 
en situació econòmica respecte dels anys pre-
vis i confirmen la concentració de l’activitat en 
l’àrea litoral. Així, el 87% del total de contractes 
es van realitzar en les quatre principals pobla-
cions de l’AF1, percentatge que en el cas de les 

dones es va elevar fins 
al 90%. De fet, a Penís-
cola la contractació fe-
menina supera la mas-
culina a causa sobretot 
de la seua alta especia-
lització en el sector tu-
risme. Convé recordar 

que temporalitat i nombre de contractes van 
de la mà i formen part del funcionament d’un 
sector com el turisme amb alta estacionalitat. 
La situació en els casos de major predomini 
agrícola com és Benicarló també es reflecteix 
en la temporalitat de l’activitat i en un nombre 
important de contractes.

El problema de l’agricultura 
en la zona d’interior 

s’associa al seu caràcter 
tradicional i una baixa 

rendibilitat sense especials 
expectatives de futur.

Figura 5. Figura 6.



9998

ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

nicipis. Fins al moment el paper d’aquest centre 
ha estat limitat, en part a causa dels problemes de 
finançament públic sorgits durant la crisi econò-
mica; si bé en aquests moments hi ha una aposta 
més decidida per dotar d’un paper protagonista 
a l’entitat. De l’exercici de Vinalab en els propers 
anys dependrà en gran mesura la progressió in-
dustrial i del coneixement al territori per la via de 
l’atracció de nous projectes empresarials, i que la 
iniciativa no quedi relegada a un paper secundari, 
encara que no menys important, de difusió de les 
TIC entre la ciutadania i la petita empresa local.

En l’àmbit del sector serveis hem de posar en va-
lor, de nou en l’espai litoral, la cada vegada major 
concentració d’activitats vinculades al sector pú-
blic, on destaca el sector sanitari. Pel que fa a ser-
veis avançats es limiten gairebé exclusivament a 
l’àrea litoral, que aprofita la distància amb el nucli 
de Castelló de la Plana, i ha permès un mínim ni-
vell de serveis a la zona. Igual que en àmbit de 
la innovació, el major o menor desenvolupament 
d’aquestes empreses dependrà de la complexitat 
que adopti el model de creixement que finalment 
es consolidi al territori, el que fa esment tant a la 
indústria com a l’especialització turística.

Pel que fa al turisme, l’actual especialització de 
l’AF1 se centra en el model de sol i platja del li-

toral, amb Peníscola com a principal destí, seguit 

d’Alcalà-Alcossebre, Vinaròs i Benicarló. Es trac-

ta d’un turisme marcadament estacional i amb 

poder adquisitiu mitjà. Pel que fa a aquest sub-

sector, l’aposta per una major qualitat apareix 

com la principal alternativa de futur en un intent 

per allargar la temporada turística. Les infraes-

tructures públiques, especialment l’aeroport de 

Castelló, i altres iniciatives privades com el camp 

de golf apunten en una direcció favorable, si bé 

encara falta de consolidació.

L’altre marc turística de referència és l’interior 

dels Ports i Morella com a punt central. El per-

fil del turista és diferent i és més present en els 

mesos contraris al model de sol i platja. El rep-

te d’aquest subsector està, d’una banda, en mo-

dificar el patró de visites per pernoctacions que 

aportin més valor afegit i per estendre a tot l’any 

l’activitat i evitar la seua concentració en caps de 

setmana dels mesos de tardor a primavera. Cal 

dir també que el desenvolupament turístic de l’in-

terior ha d’incorporar millores en infraestructures 

hoteleres i no centrar la seua oferta en el lloguer 

d’apartaments, a més de per descomptat, una mi-

llora en infraestructures viàries i que tenen com a 

punt central la reivindicada autopista A68 que una 

Vinaròs amb Saragossa.

ÀREA FUNCIONAL DE 

CASTELLÓ

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot
Equip d’investigació de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 

Universitat Jaume I

DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

El present diagnòstic territorial es realitza per a 
un espai que inclou setanta municipis que ocu-
pen tota la franja central de la província de Cas-
telló (Aín, Albocàsser, l’Alcora, Alcudia de Veo, 
Alfondeguilla, Almassora, Almenara, Alqueries, 
Arañuel, Ares del Maestrat, Argelita, Artana, 
Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Benafigos, Be-
nassal, Benicàssim, Benlloch, Betxí, Borriana, 
Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Castell de 
Villamalefa, Cirat, Cortes d’Arenós, Costur, les 
Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fan-
zara, Figueroles, Fonts d’Aiòder, la Llosa, Lluce-
na, Ludiente, Moncofa, Nules, Onda, Orpesa, la 
Pobla Tornesa, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, 
la Serratella, Serra d’en Galceran, Suera, Tales, 
Toga, Torralba de la Pineda, la Torre d’en Beso-
ra, la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Torrec-
hiva, les Useres, Vall d’Alba, la Vall d’Uixó, Vallat, 
Vilafamés, Vilanova d’Alcolea , Vilar de Canes, 
Vila-real, la Vilavella, Vilafranca, Vilafermosa, 
Villamalur, Vistabella del Maestrat, Xilxes, Xo-
dos i Zucaina), incloent en la seua totalitat les 
comarques de la Plana Baixa i Alta i l’Alcalatén, 
i parcialment les de l’Alt Millars i l’Alt Maestrat.

L’Àrea Funcional de Castelló albergava el 2016 
una població de 466.401 habitants (el 80% de la 
província i el 9,4% del total de la Comunitat Va-
lenciana) i, amb una superfície de 3.269 km2 (la 
meitat de la província i el 14 , 1% del total regi-
onal), presenta una densitat de població de 143 
habitants per km2 que se situa per sota de la mit-
jana de la Comunitat Valenciana. No obstant això, 
aquesta última dada amaga una gran diferència 
entre el litoral i l’interior de la zona.

Efectivament, la dicotomia entre l’espai litoral 
i l’interior de l’Àrea Funcional és una de les ca-
racterístiques que amb més claredat defineixen 
aquest territori. Així, la major part de la població, 
les ciutats més grans i els entorns no rurals, i les 
activitats econòmiques més significatives i dinà-
miques es troben tant en els municipis costaners 
com en una primera corona de localitats annexes 
a aquests, quedant la resta de l’ territori relegat 
a un paper menor en la majoria dels indicadors 
socioeconòmics que es puguin analitzar.

En l’establiment d’aquesta realitat dual han jugat 
un paper primordial tant el clúster o Districte In-
dustrial de la Ceràmica (el DIC, un espai que en-
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globa 25 municipis de les comarques de la Plana 
Alta, Plana Baixa i l’Alcalatén amb una elevada con-
centració de activitat industrial i de serveis asso-
ciada a la producció de paviments i revestiments 
ceràmics, fregides, maquinària i altres activitats 
annexes) com l’Àrea Urbana de Castelló (AUC).

L’AUC ha estat objecte de diverses delimitacions 
al llarg de les dues últimes dècades però si ate-
nem al més recent Atles Digital de les Àrees Urba-
nes del Ministeri de Foment, en 2016 l’àrea estava 
constituïda per sis municipis (ordenats de major a 
menor grandària poblacional: Castelló de la Pla-
na, Vila-real, Borriana, Almassora, Benicàssim i 
les Alqueries) que sumaven 304.002 habitants 
en aquest mateix any (el 65% del total de l’àrea 
Funcional malgrat suposar només el 9% de la su-
perfície de l’àrea, amb el que la densitat se situa 
en uns elevats 1.039 hab/km2) i la col·locaven en 
el vintè tercer lloc d’entre les 86 Grans àrees ur-
banes espanyoles. A més, els restants municipis 
del DIC vénen a conformar successives corones 
metropolitanes que complementen a la conurba-
ció central definida supra. En general es pot afir-
mar que l’evolució recent de pràcticament totes 
les variables considerades en el present anàlisi ve 
condicionada per l’esdevenir de l’AUC i el DIC.

Així, i pel que fa a la distribució sectorial de l’activi-
tat, podem assenyalar que les localitats de l’inte-
rior mantenen una certa especialització agrícola 
(fonamentalment de secà: vinya i olivera) i que a 
la Plana es manté s’activa una citricultura que no 
deixa de patir problemes per la contínua reducció 
en els seus marges de beneficis.

Per la seua banda la construcció, igual que li ha 
passat a la potent indústria ceràmica concentrada 
al DIC ha patit de manera molt dramàtica la reces-
sió econòmica (en esclatar la bombolla immobili-
ària i perdre bona part del mercat nacional fruit 
d’aquesta tessitura).

Quant al sector terciari, aquest es concentra en 
l’AUC i el DIC, en tractar de l’àrea on es poden 
oferir serveis tant d’alt com de baix llindar de de-
manda. A més, les activitats turístiques més de-

senvolupades a la zona són les relacionades amb 
el model de sol i platja, de manera que també se 
situen en la franja litoral de l’esmentat espai.

Igualment, el fort impacte de la recentment supe-
rada recessió s’ha deixat notar en un lleuger des-
cens demogràfic (en bona part per les sortides 
de població estrangera resident) així com en les 
elevades xifres d’atur: només les activitats rela-
cionades amb la indústria ceràmica van arribar 
a destruir més de 13.000 llocs de treball en cinc 
anys (2007-2012).

No obstant això, la recuperació de l’activitat tau-
lellera gràcies a diferents factors (sector de frites 
punter a nivell mundial, millores en la productivi-
tat, exportació de prop del 80% de la producció, in-
novació, reorganització del sector, etc.) ha permès 
situar el actual nivell de vendes del ram en xifres 
prèvies a la crisi però amb força menys ocupació 
que en anys precedents.

D’altra banda, la recuperació de la demanda in-
terna a la Comunitat Valenciana i Espanya ha per-
mès al territori estudiat un repunt de les activitats 
terciàries i, molt especialment, del turisme lligat 
al model tradicional (encara que també d’oferta 
turística complementària).
 
ANÁLISIS TERRITORIAL

En aquest punt s’analitzen les condicions físiques, 
els recursos naturals i els possibles riscos asso-
ciats al territori objecte d’estudi. Tal com s’ha as-
senyalat, la diversitat territorial i mediambiental és 
una de les característiques d’aquesta àrea funcio-
nal: d’una banda es troben els municipis de la cos-
ta, amb una densitat de població alta i amb unes 
determinades característiques mediambientals 
completament diferenciades dels municipis de l’in-
terior; per altra banda trobem els municipis de l’in-
terior, amb densitats de població molt baixes i amb 
recursos naturals que no tenen res a veure amb la 
resta de l’àrea funcional.

Des del punt de vista paisatgístic s’observa que 
en general es tracta d’un espai amb un alt nivell 

de protecció mediambiental. Tenint en compte la 
informació que ofereix el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, tots els muni-
cipis, excepte Betxí, Costur, Figueroles, Lludient, 
la Torre d’En Domenec, les Useres, la Vall d’Alba 
i Alqueries, compten amb una determinada su-
perfície de sòl protegit, predominant les àrees 
ZEPA i LIC. Pràcticament tots els municipis del 
territori, excepte Castelló de la Plana, Moncofa, 
Torreblanca, la Vall d’Uixó i Vila-real, estan aco-
llits a algun programa europeu de desenvolupa-
ment mediambiental i rural.

La població constitueix un dels principals re-
cursos humans amb què compta un territori, 
en aquest sentit és molt important efectuar una 
anàlisi de les seves dinàmiques poblacionals 
per tal de determinar-ne les potencialitats. La 
seua evolució en el temps, la seua caracteritza-
ció en funció del sexe, l’edat, l’origen, etc., cons-
titueixen elements fonamentals vinculats amb 
el capital humà.

S’ha de tenir en compte que la població consti-
tueix un element de diferenciació de l’àrea fun-
cional. D’una banda, tenim a les localitats més 
poblades de la província de Castelló: Castelló 
de la Plana i Vila-real amb més de 50.000 habi-
tants, Onda, Almassora, la Vall d’Uixó i Borriana 
amb més de 20.000 habitants i l’Alcora , Nules 
i Benicàssim amb més de 10.000 i una densitat 
de població del voltant de 1.000 habitants per 
km2 tots ells (5.000 en el cas de la ciutat de Cas-
telló). D’altra banda, a les comarques de l’inte-
rior trobem els municipis amb menys població, 
no arribant a superar en molts casos els 100 
habitants i amb una densitat de població que, 
en alguns municipis, és inferior a un habitant 
per km2. Aquesta dualitat es manifesta tant en 
l’àmbit territorial com en el socioeconòmic, de 
manera que condiciona pràcticament tots els 
indicadors estadístics de l’àrea funcional.

L’evolució demogràfica ens indica que, en el 
període 2006-2014, la població en el total de 
l’àrea funcional ha augmentat gairebé un 5%, 
tot i que en 37 dels 70 municipis s’ha produït 

una disminució de la població. La Pobla Tor-
nesa, Fonts d’Ayodar, Espadella i Sant Joan de 
Moró són els municipis en què la reducció ha 
estat més gran. 

Figura 1. Piràmide de població (2014). 

Font: INE i elaboració pròpia

  
La piràmide de població mostra les dues estruc-
tures de població en funció de les dues realitats 
que es recullen en l’àrea funcional de Castelló. 
L’aspecte de les dues piràmides posa de mani-
fest que el nivell d’envelliment en les poblacions 
inferiors a 5.000 habitants és més gran, sent fins 
i tot més gran en dones que en homes.

L’índex d’envelliment1 constata el lloc de mani-
fest a la figura 1. L’àrea funcional presenta un 
índex d’envelliment de 85,8 i, si tenim en comp-
te la mitjana de tots els municipis aquest se si-
tua en 306,8. Per a les poblacions de menys de 
5.000 habitants l’índex de és 367 i per a les de 
més de 5.000 habitants l’indicador disminueix 
fins 84,3. Com situacions extremes tenim els 
municipis de la Pobla Tornesa amb un 61, Arge-
lita amb 2.000 o el 1.233 de Benafigos.

La població estrangera representa gairebé un 
14% respecte a la població total, i el percentat-
ge d’homes i dones pràcticament idèntic (13,8% 
i 13,7% respectivament). No obstant això, si 

1 Població +65 anys/població entre 0-19 anys
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analitzem cada un dels municipis la realitat és 
molt diversa, ja que en algunes poblacions trobem 
més del 20% de població estrangera com és el 
cas d’Oropesa (36%), Cabanes (23,9%) o Benlloch 
(24,6%). Pel que fa a les nacionalitats, en termes 
globals destaca la població procedent de la Unió 
Europea (63,6%) i la procedent d’Àfrica (21,3%). 
L’anàlisi municipal ens porta a una realitat més va-
riada i en funció de determinades característiques 
locals, de manera que s’observa que en alguns mu-
nicipis com Costur o Artana, la població procedent 
d’Amèrica (del Sud) arriba a percentatges signifi-
catius (19% i 20, 8% respectivament). En aquest 
sentit, s’ha detectat que la població immigrant és 
un actiu molt important en localitats amb un signi-
ficatiu problema de despoblament; a més, també 
s’ha de tenir en compte que durant l’expansió eco-
nòmica la immigració va contribuir en gran mesura 
al manteniment de les activitats productives.

ANÀLISI LABORAL

Un mercat local-territorial es constitueix quan la 
major part dels seus residents busquen i troben 

feina en aquest mateix espai i, al mateix temps, 
bona part dels llocs de treball existents són co-
berts pels mateixos residents. Tal com s’ha asse-
nyalat, l’AUC i el DIC exerceixen una forta atrac-
ció sobre la població i les activitats econòmiques 
ubicades a l’Àrea Funcional, de manera que po-
dria parlar-se de l’existència d’un únic Mercat 
Laboral Local associat a aquesta realitat territo-
rial (amb un triangle de major capacitat d’atrac-
ció amb vèrtexs a l‘Alcora, Onda i el trio Castelló 
/ Vila-real / Almassora). Tan sols a la zona sud 
podria assenyalar un altre espai rellevant (això 
sí, amb molt menys pes que l’abans ressenyat) 
al voltant de la ciutat de la Vall d’Uixó i referit als 
municipis del seu hinterland més proper (Nules, 
la Vilavella, Moncofa, etc.) però que, en última 
instància, seguiria orbitant al voltant del Mercat 
Laboral Local de l’DIC.

Les dades d’afiliacions a la Seguretat Social, 
proporcionades pel SERVEF corresponents a 
2017 (segon trimestre) han mostrat una forta 
concentració de l’activitat econòmica en el sec-
tor de la ceràmica, reforçant aquesta idea del 

paper vertebrador entre les comarques del lito-
ral i de l’interior que està exercint el clúster de 
la ceràmica en l’àrea funcional de Castelló.

Pel que fa a la distribució sectorial, segons les 
dades del SERVEF, en el segon trimestre de 
2017 el 68,1% de les afiliacions a la Seguretat 
Social corresponen al sector serveis i el 22,2% 
al sector industrial. No obstant això aquesta 
realitat està ocultant la diversitat territorial de 
l’àrea funcional: si considerem els municipis de 
l’interior pertanyents a l’Alt Millars i l’àrea de 
diagnòstic Maestrat-Penyagolosa, veiem que 
l’activitat principal és l’agrícola, a més de la vin-
culada al turisme d’interior; en l’altre extrem es 
troben les ciutats amb més de 20.000 habitants 
i del litoral, amb una forta concentració de la 
indústria en el sector de fabricació d’altres pro-
ductes minerals no metàl·lics (ceràmica). Per la 
seua banda, a la ciutat de Castelló de la Plana 
s’observa una major diversitat industrial, enca-
ra que sense massa pes específic ja que els di-
agnòstics territorials i els Pactes per l’ocupació 
han posat de manifest que el paisatge empresa-
rial està localitzat en dos sectors; el ceràmic i el 
turístic. A Vila-real es detecta que el 45% de les 
afiliacions són del sector ceràmic. En Almasso-
ra, el 30% dels afiliats a la Seguretat Social es-
tan directament vinculats a la ceràmica i el 21% 
del sector al subsector de “Fabricació de ma-
quinària i equip” (que en part també es vincula 
a la ceràmica). Onda constitueix també un altre 
pol de concentració del sector ceràmic, mentre 
que a Borriana la indústria del paper, de la fusta 
i de l’alimentació concentra més del 50% de les 
afiliacions a la Seguretat Social.

Quant a la desocupació, segons les dades de 
la Seguretat Social hi ha unes 12.347 perso-
nes desocupades (7.147 homes i 5.199 dones). 
Gairebé el 60% dels aturats es localitzen en els 
municipis de la Plana Alta i el 38% a la comarca 
de la Plana Baixa. Per nivell d’estudis, la deso-
cupació afecta pràcticament a la població sense 
estudis o estudis primaris (78%). Pel que fa al 
nombre de contractes, les dades mostren que 
la seua evolució és cíclica, és a dir descendei-

xen durant els anys de crisi (2007-2013) i aug-
menten en el període 2014-2015. L’anàlisi per 
comarques ha confirmat que aquesta evolució 
ha estat general per a totes les comarques que 
conformen l’àrea funcional.

En relació als contractes en funció del segment 
d’edat s’observa que, tenint en compte les da-
des del segon trimestre de 2017, el 43% es cor-
respon amb el tram d’edat que va de 40 a 44 
anys, tant per a homes com per a dones . No 
obstant això, si considerem en nivell comarcal 
veiem que la comarca de l’Alt Millars és la que 
presenta un mercat laboral més envellit reflex 
de la seua estructura demogràfica: el 34,8% 
dels contractes celebrats en aquesta comar-
ca pertanyen al tram edat de més de 44 anys, 
mentre que el 21% es corresponen amb el tram 
d’edat entre 26 i 29 anys. A la comarca de la 
Plana Alta, la situació és diferent: el 35,4% dels 
contractes són per a treballadors joves, mentre 
que el 21,4% correspon als de més edat.

Pel que fa a l’educació, i segons el cens de po-
blació de 2011 (INE), per al conjunt de l’àrea 
funcional gairebé el 60% de la població presen-
ta estudis de segon grau, mentre que el 10% no 
tindria cap estudi. Si desglossem en funció de la 
nacionalitat, s’observa que els estrangers pre-
senten un major nivell de formació que els de 
nacionalitat espanyola (70% estudis secunda-
ris). Si tenim en compte només les poblacions 
costaneres i amb major densitat de població 
s’observa que no hi ha grans diferències res-
pecte als valors generals, de manera que no 
podem parlar d’un biaix formatiu entre els mu-
nicipis de l’interior i costaners.

Els aspectes relacionats amb els processos in-
novadors són importants ja que en aquest sentit 
les diferències territorials s’aguditzen en funció 
de la pròpia localització dels municipis. D’una 
banda, hi ha les poblacions de la costa, amb 
processos innovadors importants aplicats fo-
namentalment al clúster de la ceràmica; men-
tre que, pel que fa als municipis de l’interior, els 
diagnòstics territorials efectuats en funció dels 

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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Pactes per l’Ocupació han desvetllat una manca 
de processos innovadors que afecten al propi 
desenvolupament del territori.

En el cas de la ciutat de Castelló la innovació apunta 
tant en l’aplicació de novetats tecnològiques en el 
procés de producció com en l’expansió cap a nous 
mercats. També s’ha posat de manifest les noves 
formes d’organització empresarial i les noves for-
mes de relació amb altres empreses proveïdores o 
del mateix sector. El perfil dels nous emprenedors 
és el d’un jove format, creatiu i amb iniciativa, l’ob-
jectiu no és tant la longevitat de les empreses com 
la seua rendibilitat, aplicant estructures pròpies de 
les startups. La Xarxa d’Agents per a la innovació 
(CEEI, Cambra de Comerç, Espaitec, Diputació de 
Castelló, UJI, ajuntaments) ajuda a impulsar aques-
ta nova realitat empresarial.

Pel que fa al sector turístic, amb gran presèn-
cia a la costa litoral de l’àrea funcional i en en-
clavaments concrets de l’interior, i a diferència 
del sector ceràmic, no destaca per l’aplicació de 
processos d’innovació. L’àrea continua amb el 
model turístic de sol i platja, on tan sols iniciati-
ves com el turisme de festivals semblen consoli-
dar-se com productes innovadors.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

La realització del diagnòstic integrat també ens 
porta a dos tipus de diagnòstics diferenciats; 
d’una banda, l’associat als municipis de l’interior 
amb densitats de població molt baixes i amb forts 
problemes demogràfics, com el despoblament i 
l’envelliment de la població, i de l’altra, el propi de 
les ciutats costaneres amb una activitat innova-
dora concentrada en el sector de la ceràmica i en 
el sector del turisme de sol i platja.

Aquesta dualitat en el model de desenvolupament 
de l’àrea funcional ha permès disposar d’un con-
junt de recursos mediambientals i paisatgístics 
amb significatiu nivell de protecció, propers a la 
població i reconeguts per aquesta com a relle-
vants per al desenvolupament integral del territo-
ri. De fet, es tracta d’un aspecte altament valorat i 
que contribueix, al costat d’aspectes com el clima 
o la qualitat del litoral costaner, a considerar per 
part dels residents a l’àrea funcional que gaudei-
xen d’una elevada qualitat de vida.

D’altra banda, el territori es troba ben comunicat 
amb altres àrees geogràfiques, especialment 
al vessant nord-sud, tot i que mostra algunes 
deficiències cap a l’interior de la província i a 
mesura que disminueix la densitat de població. 
L’aeroport i la CV10 suposen una millora signi-
ficativa en les comunicacions, igual que alguns 
dels eixos de connexió com les que transcorren 
properes a la costa (Borriana-Castelló-Beni-
càssim) com el vial entre Vila-real i Onda. No 
obstant això, la manca pel que fa a transport 
públic cap als municipis d’interior i del nord de 
la ciutat de Castelló suposa un elevat handicap 
en el desenvolupament d’aquestes zones més 
aïllades. A això s’uneixen altres deficiències pel 

que fa a connectivitat en el A.U.C., sistema de 
transport urbà insuficient o la inexistència d’un 
boulevard de connexió entre els tres municipis 
que conformen el nucli de l’àrea urbana.

Pel que fa a dotació d’infraestructures bàsiques 
(educació i sanitat) ajustades a la mida poblacio-
nal, l’opinió més estesa és que són adequades, i 
compten amb una valoració positiva que s’estén 
des de la sanitat fins a la dotació educativa amb 
la Universitat Jaume I com a entitat ben valorada.

Des del punt de vista productiu, la concentració en 
el sector ceràmic s’observa amb un matís de pre-
caució pels greus efectes 
de la recent crisi econò-
mica. No obstant això, hi 
ha el convenciment que 
es tracta d’un sector im-
portant des del punt de 
vista de la innovació i de les seves perspectives de 
futur. El districte industrial de la ceràmica i la sen-
sació d’atmosfera industrial favorable a la com-
petència i la col·laboració entre empreses és vist 
com un element positiu. La forta imbricació del 
món empresarial i institucional amb la recerca 
aplicada, els canvis tecnològics i la innovació, afa-
voreixen una elevada concentració de mà d’obra 
qualificada i especialitzada com a principal valor 
de l’entramat productiu entorn de la ceràmica.

El sector ceràmic representa la capacitat per 
innovar i per consolidar l’activitat industrial de 
l’àrea funcional. Es tracta del principal sector i 
l’únic capaç d’aflorar un model econòmic que in-
corpori la innovació com a valor productiu. Per a 
això l’àrea funcional compta amb una important 
xarxa d’agents per a la innovació (CEEI, Cambra 
de Comerç, Espaitec, Diputació de Castelló, UJI, 
ajuntaments) que, encara concentrats a la ciutat 
de Castelló inclouen al conjunt territori en el seu 
àmbit d’actuació .

Com a complement al paper predominant de la 
ceràmica, hem d’assenyalar que el territori es 
troba diversificat també cap a altres sectors. Des-
tacar la importància de la indústria química i de 

la refineria a Castelló-Almassora, de la indústria 
tèxtil a Vilafranca o d’empreses de producció de 
maquinària i peces per a aerogeneradors a la Vall 
d’Uixó i les Coves de Vinromà, entre altres activi-
tats industrials a destacar i que inclouen un ampli 
ventall de subsectors industrials.

L’altra activitat reconeguda amb presència al ter-
ritori és el turisme, especialment en el vessant 
de sol i platja. Els centres turístics de Benicàssim 
i Orpesa són clau per entendre el desenvolupa-
ment d’aquesta activitat en l’àrea al que contribu-
eixen, encara que en menor mesura, poblacions 
com Borriana, la Vall d’Uixó i Moncofa a la costa 

i Benassal i Vilafamés 
com a municipis de in-
terior. És evident que 
l’estacionalitat suposa el 
repte principal a què fer 
front, encara que també, 

i a hores d’ara, la posada en marxa de l’aeroport 
implicarà un important increment en el nombre 
de visitants de la província, el que es tradueix una 
major demanda de serveis turístics de tota mena 
i la consegüent resposta per part del conjunt del 
sector i de l’administració pública dels principals 
municipis turístics.

L’agricultura manté la seua força a la zona 
costanera amb els cítrics, especialment a la 
zona de la Plana Baixa. Tant des del punt de 
vista econòmic com social la valoració és molt 
positiva, gràcies no només per tot el que es re-
fereix al cultiu sinó també per la importància 
del procés de comercialització, i això malgrat 
el caràcter estacional de l’activitat ia la pèr-
dua de rellevància econòmica experimentada 
en les últimes dècades. Una altra de les acti-
vitats agrícoles, i que ha sorgit amb força en 
les dues últimes dècades, és la producció de 
vi, amb resultats prometedors quant a la seua 
consolidació com a subsector de futur. Un ter-
cer producte, amb una presència molt inferior 
als anteriors és la producció d’oli d’oliva, en-
cara que igual que succeeix amb el vi mostra 
expectatives favorables per a la seua consoli-
dació com a activitat productiva.

Figura 6. Figura 7.

El sector ceràmic representa 
la capacitat per innovar 
i consolidar l’activitat 

industrial de l’àrea funcional.
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Una altra de les qüestions tingudes en compte en 
els processos de diagnòstic ha estat la presèn-
cia de teixit associatiu al territori. En aquest punt, 
l’àrea funcional compta amb un nombre abundant 
d’associacions de caràcter cultural, festiu i espor-
tiu repartides en la pràctica totalitat de municipis. 
No obstant això, només en les ciutats més grans, 
que coincideixen a la zona del litoral cal destacar la 
presència d’associacions d’empresaris, fonamen-
talment relacionat amb el 
sector de la ceràmica i de 
l’hostaleria, mentre que 
en els territoris de l’interi-
or l’associacionisme em-
presarial és inexistent.

És important assenyalar la bona predisposició em-
presarial i el clima favorable a la posada en marxa 
d’iniciatives emprenedores. Aquesta qüestió, mol-
tes vegades unida a un desig positiu sobre la forma 
d’entendre l’activitat econòmica, es posa de mani-
fest tant a les zones més dinàmiques de la costa 
com a través de moltes iniciatives empresarials 
innovadores en territoris localitzats a l’interior de 
l’àrea funcional. Es tracta d’un emprenedoria a par-
tir de producte autòcton que pretén posar en valor 
el territori i que se centra en productes agrícoles 
de qualitat o bé a introduir nous productes turístics 
des de l’interior de la província.

Finalment hem de fer esment a l’impacte que 
sobre l’àrea funcional tenen els projectes de co-
operació interempresarial i de col·laboració pú-
blic-privada per a la innovació empresarial i per al 
desenvolupament soci econòmic (EDUSI, GAL). Es 
tracta d’iniciatives i recursos que han de perme-
tre canvis en processos productius i també en la 
participació ciutadana en la gestió del desenvolu-
pament territorial.

Com a conclusió hem 
d’assenyalar novament 
la dicotomia entre la 
costa i l’interior de l’àrea 
funcional. La despoblació 
a la qual s’enfronta l’inte-

rior de la província representa el principal repte 
de conjunt. A les zones més dinàmiques dels es-
forços s’han de centrar en una transformació dels 
sectors productius per la via d’incorporar inno-
vació i coneixement en els processos productius 
com a única garantia de continuïtat en el futur. El 
turisme per la seua banda ha de ser capaç d’apro-
fitar l’oportunitat que s’obre ara amb l’aeroport i 
la previsible arribada d’un nombre major de turis-
tes estrangers. En definitiva, es tracta de recupe-
rar des del coneixement i la participació ciutada-
na el dinamisme econòmic que considerem propi 
d’aquest territori.

DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA

L’àrea funcional de la Vall del Palància ve defini-
da per la conca del riu Palància i constitueix un 
espai que integra comarques de les províncies 
de Castelló i València. L’àrea està constituïda 
per un total de 49 municipis: els 28 municipis de 
l’Alt Palància, 5 municipis de l’Alt Millars i els 16 
del Camp de Morvedre. Té una població total de 
114.944 habitants, dels quals 89.531 (el 77,9%) 
pertanyen al Camp de Morvedre, 24.288 (21,1%) 
a l’Alt Palància i 1.125 (l’1%) a l’Alt Millars. Els 
cinc municipis d’aquesta última comarca són 
Montanejos, Montant, Pobla d’Arenós, Vilanova 
de la Reina i la Font de la Reina.

Sagunt representa el 56,1% del conjunt de la po-
blació de l’àrea, mentre que Sogorb suposa el 
7,8%. Al costat de Sagunt i Segorbe, en termes de 
població destaquen els municipis de Canet d’En 
Berenguer (5,7% de la població), el continu urbà 
Benifairó de les Valls-Faura (4,9% de la població), 
Altura ( 3,2%), Gilet (2,9%), Xèrica (1,4%), Soneja 

(1,3) i Viver (1,3). Amb l’excepció de Benifairó de 
les Valls-Faura i de Gilet, al Camp de Morvedre, 
i de Viver, a l’Alt Palància, és en els municipis de 
més població, on es concentra la major part de 
l’activitat industrial. Front aquests últims, la tò-
nica general dels petits municipis castellonencs 
de l’àrea és la despoblació i l’envelliment, mentre 
que a la zona intermèdia del Camp de Morvedre 
(la subcomarca de la Baronia limítrof amb l’Alt 
Palància), l’envelliment de la població no és tan 
forta i la dinàmica demogràfica es veu en part es-
timulada per una certa atracció residencial.

L’àrea funcional de la Vall del Palància té una su-
perfície total de 1.364,3 quilòmetres quadrats, el 
que comporta una densitat de població en 2016 
de 84,3 hab/km2. Es tracta d’una densitat més 
pròpia de la província de Castelló que de Valèn-
cia. En efecte, aquesta densitat de població re-
flecteix la dualitat entre el Camp de Morvedre 
(330,1 hab/km2) i L’Alt Palància i els municipis de 
l’Alt Millars, amb densitats de població de 25,1 i 
de 9,2 hab/km2, respectivament. Aquesta baixa 

L’agricultura manté la seua 
força en la zona costera amb 

els cítrics, especialment en la 
zona de la Plana Baixa. 
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L’àrea funcional es vertebra 
en gran mesura a través de 

l’autovia A-23 que ha millorat 
la proximitat geogràfic de 
tota la zona des de l’àrea 

metropolitana de València.

densitat de població remet, com s’indicava més 
amunt, a la tendència a l’envelliment de la pobla-
ció en aquesta zona. A més, s’observa una ten-
dència a la concentració de la població de l’Alt 
Palància en els municipis de relativa major gran-
dària: Segorbe, Altura i Jérica.

Es tracta d’una àrea on el sector industrial és im-
portant, no únicament pel caràcter industrial de 
Sagunt sinó també per la seua rellevància a l’Alt 
Palància. En segon pla, el sector agro-comercial 
ha estat tradicionalment una activitat significativa 
en el conjunt de l’àrea i ho continua sent tot i la 
forta crisi que travessa. Finalment, destaca la im-
portància de la construcció i, sobretot, del terciari 
tant associat al rang urbà d’alguns municipis com 
a la importància del turisme i el fenomen de la 
segona residència en el conjunt de l’àrea.

Des d’una perspectiva funcional l’àrea s’estruc-
tura al voltant de Sagunt, que és el centre eco-
nòmic i que exerceix com a centre de serveis 
d’una certa jerarquia urbana sobre el conjunt de 
l’àrea. A més de la importància de Sagunt com a 
lloc de treball en la indústria i els serveis per a 
la resta de la comarca i per a un cert nombre de 
persones també de l’area en general, destaca la 
centralitat de Sagunt en un conjunt de serveis en 
què constitueix la urbs de referència per a una 
població supracomarcal. El punt central el cons-
titueixen els serveis de salut i, especialment, 
l’hospital de Sagunt, la cobertura del qual s’estén 
al conjunt de les comarques del Camp de Morve-
dre i l’Alt Palància, i a altres dos municipis de l’Alt 
Millars (Font de la Reina i Villanueva de Viver), 
de la Plana Baixa (Almenara i Xilxes) i de l’Hor-
ta Nord (Puçol i el Puig), que suposen 151.647 
persones (Memòria 2016 del Departament de 
Salut de Sagunt, 2017). Aquest paper central de 
Sagunt es reforça en alguns serveis de comerç, 
hostaleria i oci i administració pública. En l’àmbit 
de l’hostaleria i restauració l’oferta de Canet d’en 
Berenguer, també a la costa, el complementa.

L’altre centre important de l’àrea és Sogorb, que 
també opera com a centre de serveis per a la seua 
comarca i altres municipis de l’àrea. Es tracta, però, 

d’un centre amb un menor nivell urbà que Sagunt. 
Segorbe es recolza també en part al municipi d’Al-
tura per reforçar la seua centralitat intermèdia, so-
bretot en matèria turística (Villalba, 2017).

Al costat dels dos nuclis principals, l’àrea comp-
ta amb un conjunt de municipis de mida mitja-
na que constitueixen el referent dels municipis 
més petits per a una sèrie de serveis de menor 
nivell de sofisticació en general, i que són es-
sencials en la vertebració del territori. Es tracta 
dels referits municipis de Canet d’En Berenguer, 
del continu urbà Benifairó de les Valls-Faura a 
la subcomarca de les Valls, de Gilet a la Baronia, 
d’Altura i Jérica a la Vall del Palància i de Monta-
nejos entre els municipis de l’Alt Millars.

Deixant al marge els moviments per motius de 
treball entre diferents municipis i comarques de 
l’àrea i la delimitació del mercat local de treball, 
que seran considerats posteriorment, hi ha un 
aspecte de la conformació de l’àrea funcional 
que ha de ser destacat. Entre el Camp de Mor-
vedre (i l’àrea metropolitana de València) i l’Alt 
Palància ha existit històricament un important 
flux de contactes i relacions personals vinculat 
a fenòmens com ara els processos migratoris, 
els desplaçaments laborals, o el desenvolupa-
ment de la segona residència d’habitants del 
Camp de Morvedre a l’Alt Palància, entre d’al-
tres fenòmens. Tots aquests elements propici-
en l’existència d’un flux molt significatiu de per-
sones que visiten amb freqüència l’Alt Palància, 
sobretot en caps de setmana. Aquest procés, 
al costat de la segona residència (d’habitants 
del propi Alt Palància, però també del Camp de 
Morvedre i del conjunt de l’àrea metropolitana 
de València) és important per comprendre el 
desenvolupament d’algunes activitats terciàri-
es a la zona interior de l’àrea. El flux en sentit 
invers motivat per l’atractiu de les platges del 
Camp de Morvedre, i la progressiva adquisició 
de segones residències en els municipis més 
turístics del Camp de Morvedre per residents 
de l’Alt Palància constitueix la contrapartida 
d’aquest procés. Sense oblidar la centralitat ur-
bana de Sagunt i sobretot de València.

L’àrea funcional es vertebra en gran mesura a 
través de l’autovia A-23, que ha vingut a moder-
nitzar l’anterior N-234 encara en ús. Aquesta au-
tovia ha millorat la proximitat geogràfica de tota 
la zona des de l’àrea metropolitana de València, 
a la pràctica totalitat de l’àrea funcional a través 
de Sagunt i la pròpia comunicació interna entre 
municipis de la major part de l’àrea. L’A-23 ha 
vingut a reforçar la important condició de Sagunt 
de nus de comunicaci-
ons i la seua important 
infraestructura i reser-
va de sòl industrial. La 
millora del ferrocarril 
que uneix Sagunt amb 
el nord d’Espanya i que 
travessa aquesta àrea 
funcional podria millo-
rar la integració i les possibilitats de desenvolu-
pament de l’àrea que ens ocupa i de la pròpia 
economia valenciana.

EL CAPITAL TERRITORIAL I EL SISTEMA 
PRODUCTIU DE L’ÀREA

Un aspecte essencial en la definició de la compe-
titivitat, i del nivell i la qualitat de vida d’un terri-
tori, ve definit pel capital territorial. Entre d’altres 
elements constitutius del mateix destaquen els 
recursos naturals, els recursos humans i tota la 
trama de relacions definitòries del capital social 
i de les xarxes d’innovació. Així, l’àrea funcional 
que ens ocupa compta amb importants recursos 
naturals. Cal destacar que tant els municipis de 
la Baronia i Sagunt al Camp de Morvedre, com 
Sogorb i Altura, a l’Alt Palància, tenen una part 
del seu terme municipal a la Serra de la Calde-
rona. A més, els municipis de la part aquest de 
l’Alt Palància es troben plenament integrats a la 
Serra d’Espadà; es tracta dels municipis, de nord 
a sud, de Figueres, Pavies, Matet, Vall d’Almona-
cid, Almedíjar i Chóvar. Als Parcs Naturals de la 
Calderona i de la Serra d’Espadà cal unir l’atrac-
tiu de la Serra de Javalambre en els límits de 
l’àrea amb la província de Terol (Villalba, 2017) i 
l’entorn turístic de Montanejos a l’Alt Millars i que 
compta amb una dotació hotelera destacable. 

Tot això genera importants atractius a la zona de 
muntanya. Uns atractius naturals que es com-
pleten amb els de la zona costanera, com ara 
les platges del Camp de Morvedre o d’algunes 
zones humides com la Marjal dels Moros que 
s’estén per Sagunt i Puçol (Horta Nord), la mar-
jal d’Almardà (Sagunt) contigua a la marjal de la 
veïna Almenara ja a la Plana Baixa. Tot això dota 
aquesta àrea d’un gran atractiu i riquesa medi-

ambiental, paisatgística 
i ecològica. El capital 
cultural i patrimonial de 
la Vall del Palància tam-
bé és molt important, i 
no en va l’ajuntament 
de Sagunt ha presentat 
la seua candidatura a la 
UNESCO per a ser de-

clarat Patrimoni de la Humanitat.

Ara bé, no hi ha dubte que el recurs més impor-
tant d’un territori és la seua població. La pobla-
ció de la Vall del Palància va passar de 96.448 
habitants el 1998 a 117.419 el 2010 per caure 
després a 114.944 persones el 2016. Aquest és 
un perfil no gaire diferent del seguit per la Co-
munitat Valenciana, encara que una mica més 
suau tant en la fase d’augment com en la de 
caiguda (Figura 1). D’altra banda, el resultat no 
ha d’ocultar la dicotomia entre la zona costane-
ra de major creixement i la zona interior més 
envellida i despoblada. I a més dins d’aquesta 
última destaca la dualitat entre Sogorb, Altura, 
Xèrica i Soneja que són els més dinàmics de-
mogràficament i amb més capacitat de retenció 
de la població, enfront de la pràctica totalitat de 
la resta de municipis de la part castellonenca 
de l’àrea funcional. Des d’aquesta perspectiva, 
la piràmide de població (Figura 2) mostra un 
cert envelliment de l’àrea funcional que ens 
ocupa com a conseqüència del relatiu procés de 
despoblament d’una part important de l’espai 
intermedi de la Baronia al Camp de Morvedre 
i de bona part dels municipis de l’Alt Palància. 
Des d’aquesta perspectiva, revertir la pèrdua de 
població és el principal repte que enfronten im-
portants zones de l’àrea funcional.
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trial de la Vall del Palància, amb una indústria ma-
nufacturera que suposa el 18,2% dels llocs de tre-
ball, quatre punts per sobre de la regional (tot i que 
aquesta diferència fos més gran en 2013). També 

sembla existir una lleugera especialització relati-
va a les activitats de construcció. En l’àmbit del 
sector serveis, el comerç és l’activitat amb més 
pes en la distribució dels llocs de treball (18,9%) 
però se situa uns dos punts per sota del nivell re-
gional. És molt destacable la major proporció res-
pecte al regional que suposen en l’àrea funcional 
de la Vall del Palància les activitats de transport 
i emmagatzematge, com també la de l’hostaleria 
(amb el 5,7% i 11,4, respectivament, dels llocs de 
treball). El primer d’aquests dos subsectors pot 
ser estratègic per a un futur de millora dels cor-
redors mediterrani i cantàbric. El segon reflecteix 
la importància del turisme, la segona residència 
i l’oci en general en el conjunt de l’àrea que ens 
ocupa. Per la resta, resulta preocupant que les ac-
tivitats professionals, científiques i tècniques su-
posen un percentatge inferior al regional, tot i que 
podria estar condicionada pel caràcter multinaci-
onal d’algunes de les grans empreses industrials 
de l’àrea, especialment de Sagunt i Soneja. Tam-
bé és destacable el 5% de l’ocupació en la prò-
pia àrea que suposen les activitats sanitàries i de 

serveis socials, tot i que se situï per sota del nivell 
regional, perquè no reflecteix únicament l’oferta 
sanitària de Sagunt i, en menor mesura, de So-
gorb, sinó també la important base i el potenci-

al de desenvolupament que tenen a la zona les 
residències de majors de l’interior de la mateixa. 
Finalment, cal destacar dos tipus d’activitats amb 
escàs pes sobre el total, però més gran en l’àrea 
funcional que a la Comunitat Valenciana. Es tracta 
de les activitats d’altres serveis, als subjacents tot 
un conjunt de serveis personals, en clara conne-
xió amb l’activitat que venim d’indicar. L’altra ac-
tivitat que es vol destacar són les activitats de les 
llars que donen ocupació a personal domèstic.

Entrant més en detall, entre les activitats subja-
cents a aquesta classificació sectorial dels llocs 
de treball cal destacar la tradicional importància 
del sector citrícola i de les centrals hortofructíco-
les al Camp de Morvedre, amb una marcada espe-
cialització de la subcomarca de les Valls a aquest 
camp. Però també la gran importància de l’olivera 
i altres cultius de secà, així com una àmplia vari-
etat de fruiters (caqui, cirerer, cítrics, etc.), a l’Alt 
Palància. Sobresurt l’especialització industrial de 
l’àrea funcional de la Vall del Palància en la indús-
tria de la metal·lúrgia i fabricació de ferro i acer i 
en la fabricació de productes metàl·lics, on des-
punta la tradició siderúrgica del Port de Sagunt, 
però sense oblidar alguns establiments de grans 
dimensions en l’Alt Palància, en concret a Soneja. 

Les dades relatives al nivell de formació de 
la població de l’àrea funcional de la Vall del 
Palància que ofereix el Cens de Població de 
2011 ens indiquen en primer lloc la similitud 
entre el nivell d’estudis de la població ocu-
pada de la Vall del Palància amb el conjunt 
del País Valencià (Figura 3). La majoria de la 
població ocupada té estudis de segon grau 
(62,16) o estudis de tercer grau, és a dir, són ti-
tulats universitaris (26,79%), enfront del 60,79 
i al 28,14% respectivament del País Valencià. 

També hi ha coincidència amb el País Valen-
cià pel que fa al pes i l’estructura dels ocupats 
de menor nivell de qualificació, que suposen 
a la Vall del Palància al voltant d’un 11% de la 
població ocupada: amb percentatges d’analfa-
bets, ocupats sense estudis i amb estudis pri-
maris semblants als autonòmics. Pel que fa al 
gènere, l’estructura general entre homes i do-
nes és similar des de la perspectiva de la seua 
agrupació en grans nivells, atès que els homes 
i dones en possessió dels nivells de segon i 
tercer grau tenen pesos similars a la Vall del 
Palància (88,40% i 89,64%, respectivament) i 
al País Valencià (88,16% i 89,87 %%, respec-
tivament). Ara bé, això amaga el percentatge 
molt superior de dones ocupades en possessió 
d’una titulació universitària (31,95%) respecte 
al d’homes (22,63%). Aquestes dades de la Vall 
del Palància són molt similars als del País Va-
lencià i trasllueixen un sistema productiu amb 
una exigència i un nivell de qualificació de la 
mà d’obra en sintonia amb el nivell autonòmic. 
I també suggereix que l’àrea en el seu conjunt 

ofereix oportunitats la-
borals per a persones 
d’un elevat nivell de 
qualificació, encara que 
això no és incompatible 
amb l’existència d’un 
procés de sobre-quali-
ficació dels treballadors 
respecte de les exigèn-
cies de competències 
dels llocs de treball .

La distribució sectorial 
de l’ocupació del segon 
trimestre de 2017 que 
ofereix la Seguretat So-
cial, indica que la Vall del 
Palància compta amb un 
sector agrari (5,5% del 
total dels llocs de treball) 
amb un pes dos punts su-

perior a l’autonòmic, el que reflecteix la relativa 
especialització de l’àrea en aquest sector (Figura 
4). Més marcada és, però, l’especialització indus-

Figura 1. Xifres oficials de població (Padrón Municipal, 

INE). Agrupació de municipis de l’àrea funcional de la Vall 

del Palància i Comunitat Valenciana. Índex 1998=100.

Figura 2. Piràmides de població 2016. Fuente: Padrón 

Municipal Continuo (Portal Estadístico Generalitat Valen-

ciana). Àrea Funcional de la Vall del Palància i Comunitat 

Valenciana.

Figura 3. Població ocupada segons nivell educatiu i sexe. 

Font: Cens de Població 2011 (INE). Àrea Funcional de la 

Vall del Palància.
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A un segon nivell hi hauria el subsector d’alimen-
tació i el subsector d’altres productes minerals no 
metàl·lics. El primer està protagonitzat per una 
important tradició en activitats com la producció 
d’oli, la indústria càrnia, la fabricació de farines, 
l’envasat de fruits secs o l’elaboració de productes 
artesanals, com melmelada o formatge (Villalba, 
2017). En el segon subsector referit dominen al-
gunes grans empreses industrials de materials 
de construcció i de fabricació de vidre per a la 
indústria de l’automòbil del Port de Sagunt, però 
també s’inclouen alguns establiments del sector 
de materials de construcció de l’Alt Palància. En 
definitiva, la idea que es pretén suggerir és que 
hi ha espai per a la sinergia industrial entre els 
sectors industrials de les dues grans comarques 
que conformen l’àrea que ens ocupa.

D’altra banda, és important destacar, en primer lloc, 
que dins el sector serveis compta amb un potent 

sector de condicionament dels productes en fresc, 
més fort al Camp de Morvedre, però no absent i 
també molt rellevant a l’Alt Palància, i sobre el qual 
després incidirem. En segon terme, és important 
destacar la rellevància estratègica del sector de 
transport i emmagatzematge associada a l’activi-
tat logístic-industrial. Dins el subsector d’hostaleria 
cal insistir que dominen les activitats de serveis de 
menjars i begudes sobre els serveis d’allotjament. 
Aquesta última especialització relativa evidència 
que al costat del turisme de descans protagonitzat 
per gent gran, hi ha una altra part important del 
turisme i / o de l’oci (amb compres incloses) que 
es realitza a l’àrea, especialment a l’Alt Palància, 
que té un caràcter bastant efímer. D’aquí, el repte 
que suposa potenciar la primera línia d’actuació i 
l’activitat estrictament turística enfront de les visi-
tes sense pernoctacions. Les dades també revelen 
naturalment la fortalesa del turisme costaner i la 
centralitat terciària de Sagunt.

Tota aquesta activitat productiva s’ha basat en 
l’existència d’una certa fortalesa del capital social 
en el conjunt de l’àrea. Això no impedeix que es 
destaqui de vegades tant a l’Alt Palància com al 
Camp de Morvedre la manca de cooperació entre 
els diferents actors públics i privats, o fins i tot la 
manca de lideratge polític a l’hora de promoure 
projectes col·lectius de canvi i de modernització 
(Gallego, 2017). Tant a la comarca relativament 
més costanera de l’àrea com en la interior hi 
mancomunitats que han desenvolupat una im-
portant tasca de vertebració territorial dels muni-
cipis que les integren. Sovint ni Sagunt ni Segorbe 
participen d’aquestes mancomunitats, entre al-
tres raons perquè aquestes agrupen els munici-
pis d’autèntiques subcomarques, una cosa que és 
especialment evident en el cas del Camp de Mor-
vedre. Amb tot, el nou marc institucional autonò-
mic convida a la creació de mancomunitats més 
àmplies. Els ajuntaments d’un important nombre 
de municipis de l’àrea participen en projectes de 
caràcter supramunicipal i supracomarcal, com 
ara els grups d’acció local (Delgado et al, 2017; Vi-
llalba, 2017). Tant una comarca com l’altra tenen 
associacions empresarials que estimulen la co-
operació empresarial i les relacions fluïdes amb 
sindicats, administracions públiques i altres ac-
tors. A més hi ha molt interessants processos de 
cooperació empresarial entre FECAP (Federació 
d’Empresaris de l’Alt Palància) i ASECAM (Asso-
ciació d’Empresaris del Camp de Morvedre), que 
no fan sinó d’inscriure en un sentir més ampli que 
advoca per la intensificació dels llaços entre les 
dues comarques. En L’Alt Palància s’ha destacat 
el possible paper de cohesió de les Comunitats de 
Regants (Villalba, 2017), i donada la seua impor-
tància també al Camp de Morvedre, podria definir 
un camp interessant de cooperació dins de l’àrea, 
com ens consta que ja passa en alguns aspectes.

El capital social de l’àrea també es concreta via 
desenvolupament d’un ampli moviment associa-
tiu de la societat civil en els àmbits cultural, festiu, 
de defensa del patrimoni industrial i cultural, de 
conscienciació i defensa del públic i de determi-
nats col·lectius amb dificultats, etc. Destaca la 
creació de cooperatives de segon grau (Coopera-

tiva Oleícola Coop 2a GV) i la iniciativa de coope-
ració de la cooperativa de Viver amb cooperatives 
del Perelló (València). Tots dos tipus d’iniciatives 
poden ser molt importants per contribuir a la mo-
dernització de les cooperatives de primer grau i 
perquè les cooperatives puguin erigir-se en au-
tèntics líders en el territori (Villalba, 2017). A més, 
la tradicional cooperació cooperativa en l’àrea 
funcional, a través de la Cooperativa de la Vall del 
Palància (COVAPA) de Sagunt, podria renovar-se a 
través de totes aquestes noves iniciatives.

Addicionalment, cal no oblidar que totes aquestes 
xarxes essencialment formals es combinen amb 
una multiplicitat de xarxes informals que adqui-
reixen tanta importància com les primeres. En el 
cas de la indústria saguntina, i a mig camí entre 
els dos tipus de xarxes, s’han desenvolupat tot un 
seguit de mecanismes de cooperació entre grans 
empreses i pimes, d’una banda, i també entre les 
mitjanes i grans empreses de la zona de Sagunt 
i el sistema regional d’innovació, d’un altre (Galle-
go, 2017) que es podrien estendre a la indústria 
de l’Alt Palància.

ANÀLISI LABORAL

L’espai rellevant des d’una perspectiva labo-
ral és el mercat de treball local. Des d’aquesta 
perspectiva, es pot caracteritzar aquest mercat 
en l’àrea funcional de la Vall del Palància ana-
litzant els desplaçaments domicili-treball des 
de, cap a i entre les dues comarques que defi-
neixen l’àrea que ens ocupa. Seguint el Cens de 
Població de 2011, es dedueix que de la població 
resident al Camp de Morvedre, el 69% treballa 
en la pròpia comarca, el 11,8% treballa a Valèn-
cia, el 6,8% a l’Horta Nord, el 1,7 a l’Horta Sud, 
el 4% a la Plana Baixa i l’1% a l’Alt Palància, en 
aquest últim cas per sota de la importància de 
la Plana Alta o del Camp de Túria. Per contra, de 
la població que treballa al Camp de Morvedre, 
el 81,7% resideix en la pròpia comarca, el 6,1% 
resideix a València, el 5,0% a l’Horta Nord, el 1,6 
a l’Horta Sud, el 2,8% a la Plana Baixa i el 0,7% 
a l’Alt Palància, en aquest últim cas per sota del 
pes del Camp de Túria.

A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. B. Indústries extractives. C. Indústria manufacturera. D. Subministrament d’energia 
elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus. F. Construcció. G. 
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor. H. Transport i emmagatzematge. I. Hostaleria. J. Informació i comuni-
cacions. K. Activitats financeres i d’assegurances. L. Activitats immobiliàries. M. Activitats professionals, científiques i tècniques N. 
Activitats administratives i serveis auxiliars. O. Administració pública i defensa; Seguretat Social. P. Educació. Q. Activitats sanità-
ries i de serveis socials. R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment. S. Altres serveis. T. Activitats de les llars que donen 
ocupació a personal domèstic.

Figura 4. Afiliacions a la Seguretat Social per secció d’activitat (dades 2n trimestre). Font: Conselleria 

d’Economia Sostenible.
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ciana en tots els moments considerats, sent 
major en el cas de Sagunt, el que evidencia els 
problemes estructurals de generació d’ocupa-
ció en aquest municipi.

Pel que fa als actors socials de l’àrea i a les re-
lacions laborals, destaca la important implan-
tació dels sindicats CCOO i UGT a la zona, i la 
seua diferent base territorial, en el primer cas 
coincident amb les dues comarques principals 
que integren l’àrea i en el segon dependent de 
Castelló. Aquest és un punt interessant per a la 
generació de sinergies territorials. A més la tra-
dició sindical dels sindicats a Sagunt i la seua 
història de negociació i resolució col·lectiva dels 
conflictes (Delgado et al, 2017), però també les 
seves iniciatives organitzatives innovadores 
(Gallego, 2017) podrien ser de gran valor per 
a la generació d’innovacions en l’Alt Palància i 
un espai col·lectiu que afavoreixi la cooperació 
entre les empreses de les dues comarques. El 
predomini d’una estructura de micropimes a 
l’Alt Palància genera un cert predomini de les 
relacions personals en l’àmbit laboral (Villal-
ba, 2017), però la formalització de les relaci-
ons també pot contribuir a la difusió de bones 
pràctiques organitzatives i laborals. En l’àmbit 
de les organitzacions professionals agràries, La 
Unió de Llauradors i Ramaders domina a L’Alt 
Palància, mentre que al Camp de Morvedre fa el 
mateix l’Associació Valenciana d’Agricultors. Els 
canvis indicats més amunt podrien contribuir 
a reduir la diferent posició que mantenen les 
dues organitzacions respecte al paper de les 
cooperatives, una cosa fonamental per a propi-
ciar el canvi estructural.

ANÀLISI INTEGRAT

L’àrea funcional que ens ocupa s’enfronta a un 
conjunt de reptes que condicionen les possi-
bilitats d’ocupació i de millora de les condici-
ons laborals de la mateixa. En un pla general 
s’enfronta al problema de la despoblació en un 
ampli espai intermedi, al problema de la preca-
rització de l’ocupació i al problema de manca 
d’oportunitats d’ocupació per a la població en 
general, per a alguns col·lectius específics i per 
a la població jove i més qualificada que emprèn 
amb freqüència el camí de l’emigració. Tots 
aquests problemes remeten i han de trobar vies 
de solució en un aparell productiu renovat.

Pel que fa a l’Alt Palància, de la població resident 
en aquesta comarca, el 77,3% treballa en el mateix 
Alt Palància, el 6,6% treballa a València, el 2,5% a 
l’Horta Nord, el 3,9% a la Plana Alta i el 3,7% a la 
Plana Baixa, el 2,3% al Camp de Morvedre i el 1,5 en 
l’Alt Millars. Per contra, de la població que treballa 
a l’Alt Palància, el 82,2% resideix en la pròpia co-
marca, el 4,9% resideix a València, el 2,2% a l’Horta 
Nord, el 4,2% al Camp de Morvedre i el 3,2% a la 
Plana Baixa, com comarques de les que provenen 
els principals fluxos.

Aquests resultats evidencien que hi ha dins de 
l’àrea funcional dos mercats locals de treball 
formats per cadascuna de les dues comarques 
amb un important grau d’integració de cadascu-
na d’elles amb el conjunt de l’àrea metropolitana 
de València i, en molta menor mesura, amb La 
Plana, especialment la Plana Baixa. Ara bé, tam-
bé s’evidencien fluxos modestos però significa-
tius entre l’Alt Palància i el Camp de Morvedre, 
que permeten defensar la idea d’un eventual 
mercat local de treball si s’intensifiquen aquests 
desplaçaments per motius de treball.

A nivell intern a l’àrea funcional, la zona del 
Camp de Morvedre més integrada amb la Plana 
Baixa són les subcomarques de les Valls i segu-
rament en menor mesura la Baronia, mentre els 
fluxos més intensos amb l’àrea metropolitana de 
València els protagonitza Sagunt i Canet d ‘En 
Berenguer. A l’Alt Palància, s’observa una major 
integració de Sogorb amb el Camp de Morvedre 
i, sobretot, amb l’àrea metropolitana de València, 
mentre que Altura sembla més integrada amb 
altres comarques castellonenques, especial-
ment la Plana Baixa.

D’acord amb les dades del Cens de Població, INE 
2011, la Vall del Palància presentava una taxa 
d’activitat del 62%, una mica inferior a la regional 
(63,6%). Aquest indicador del grau d’incorporació 
de la població al mercat laboral (siga treballant o 
buscant feina) no dóna resultats homogenis dins 
de l’àrea perquè reflecteix una taxa al Camp de 
Morvedre similar a la regional i una taxa d’activitat 
molt menor a l’Alt Palància i en l’Alt Millars (57,7% 

i 56,1%, respectivament). Sagunt té taxes inferiors 
a la del Camp de Morvedre pel recurs a les jubila-
cions anticipades com a mecanisme d’ajust de les 
plantilles en les grans empreses. Sogorb i Altura, 
s’aparten de la tònica de la seua comarca perquè 
han guanyat població i pateixen menys el problema 
de l’envelliment de la mateixa. Pel que fa a la taxa 
d’atur, en coherència amb els efectes de la crisi 
econòmica, a la Vall del Palància arribava un ele-
vat nivell (31,1%) el 2011, encara que era una mica 
més de dos punts inferior a l’autonòmica. Les dues 
comarques de l’àrea pràcticament comparteixen la 
taxa d’atur de l’àrea funcional en el seu conjunt.

La taxa d’ocupació indica que un 42,7% de la 
població en edat de treballar (16 i més anys) 
resident a La Vall del Palància està ocupa-
da. Aquesta taxa és lleugerament superior a 
la regional (42,4%). Sagunt presenta una taxa 
d’ocupació inferior a la mitjana comarcal i So-
gorb se situa en la mitjana de l’àrea funcional i 
gairebé tres punts per sobre de l’Alt Palància. 
Tots aquests indicadors evidencien la dualitat 
existent en el mercat de treball i en la pròpia di-
nàmica demogràfica entre Sogorb i en ocasions 
altres municipis intermedis de l’Alt Palància i la 
resta de municipis més envellits i econòmica-
ment menys dinàmics.

Per veure l’evolució de l’atur (Figura 5), és pos-
sible comparar les dades de l’atur registrat amb 
les persones de 15 i més anys que proporciona 
el Padró Municipal Continu de l’INE (Figura 6). 
Evidentment, els resultats són molt inferiors a 
la taxa d’atur que estima l’EPA, que es calcula 
sobre la població activa, i han de ser interpre-
tats amb molta cautela. Doncs bé, l’any 2007, a 
l’inici de la crisi, un 3,72% de la població en edat 
de treballar de la Vall del Palància estava atu-
rada, mentre que el 2013 l’atur registrat havia 
arribat a afectar el 10,21% de aquesta població. 
La recuperació posterior de l’ocupació ha portat 
al fet que el 2016 s’hagi reduït la incidència de 
l’atur fins a una mica menys el 8,88%, encara 
bastant per sobre del nivell previ a la crisi. La 
incidència de l’atur registrat a la Vall del Palàn-
cia és menor a l’existent a la Comunitat Valen-

Figura 5. Atur registrat en l’Àrea Funcional de la Vall del Palància 

(2007-2016). Font: Elaboració pròpia amb dades d’atur regis trat del 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 

Figura 6. Atur registrat / població de 15 anys o més. Font: 

Elaboració pròpia amb dades d’atur regis trat del Servi-

cio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) i dades 

de població de 15 i més anys del padró municipal Conti-

nue (INE)
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En l’agricultura hi ha un important problema 
de competitivitat i de rendibilitat del sector, 
especialment per als agricultors i petits pro-
pietaris. Aquestes dificultats tenen les se-
ves arrels en les dificultats de rendibilitzar 
la producció davant el domini actual de les 
grans cadenes de supermercats i la necessi-
tat de crear noves formes d’organització de 
la producció i la comercialització en el sector. 
Aquesta situació genera un fort recurs a les 
formes precàries d’ocupació i afecta negati-
vament les condicions de vida de la població. 
El dèficit de professionalització d’algunes co-
operatives, la sortida del sector dels joves i la 
falta de renovació de les qualificacions agrà-
ries per la via tradicional, etc., no fa sinó difi-
cultar la situació. L’organització (o la inserció) 
en cooperatives de segon grau com també 
la cooperació cooperativa interterritorial pot 
ser una forma d’enfrontar aquesta situació. 
En altres casos, l’existència d’una sòlida base 
local de centrals de condicionament privades 
orientades en gran mesura als canals tradi-
cionals de venda constitueix un bon punt de 
partida potser per desenvolupar alguna ini-
ciativa conjunta que incideixi en les pròpies 
condicions d’organització de la producció 
dels petits agricultors. I el mateix pot dir-se 
de les noves empreses de serveis dedicades 
a l’organització de les tasques agràries.

En l’àmbit industrial hi ha un primer problema 
que té a veure amb les dificultats del nou model 
econòmic-industrial posterior a la reconversió 
siderúrgica per a la generació d’ocupació i a la 
necessitat de millorar l’ancoratge local de les 
grans empreses industrials, potser per la via 
de la cooperació amb les PIMES i el sistema 
regional d’innovació. La deslocalització d’algu-
nes grans empreses no és sinó una manifesta-
ció recent d’aquest problema més general, que 
evidencia amb tota cruesa la dependència de 
l’ocupació de la marxa d’un petit nombre d’em-
preses (Gallego, 2017).

En segon lloc, la indústria de l’Alt Palància 
combina l’existència d’un determinat nombre 

de grans empreses amb algunes de relatives 
grans dimensions. El repte pot ser potser el 
estimular noves formes de cooperació entre 
les dues per aconseguir una major territori-
alització de les primeres i una millora de la 
competitivitat de les segones.

En l’àmbit del sector serveis s’ha produït en 
els darrers anys un cert fre al desenvolupa-
ment del sector de serveis avançats a les em-
preses, el que reflecteix les tensions industri-
als existents i les pròpies exigències relatives 
en matèria de coneixement del sistema pro-
ductiu local. Encara que també podria reflectir 
una insuficient integració d’aquest sector en 
espais més amplis, com l’àrea metropolitana 
de València. A més, hi ha un important sector 
d’hostaleria i de serveis sanitaris i de serveis 
socials en el territori que podria contribuir a 
evitar el procés d’envelliment i de despobla-
ment de l’espai més interior de l’àrea funci-
onal. Des d’aquesta perspectiva, cal apostar 
per les activitats turístiques i d’oci més esta-
bles i de major valor afegit, per reforçar les 
sinergies en el conjunt del sistema productiu 
de la comarca.

Per aconseguir tot això l’estructuració de la 
població en un conjunt de nuclis relativament 
poblats pot ser una via important per retenir 
la població en els municipis petits, un cop els 
primers hagin arribat a un mínim llindar crí-
tic. Tot la qual cosa requereix de fer partícips 
als petits municipis de les oportunitats dels 
nuclis relativament més grans. És aquesta 
perspectiva territorialment reequilibrado-
ra la que hauria de primar no únicament en 
les relacions internes a l’Alt Palància sinó en 
l’àrea funcional en el seu conjunt. En aquest 
sentit, els processos de cooperació empresa-
rial entre les empreses i les associacions 
empresarials de l’Alt Palància i del Camp de 
Morvedre haurien d’anar assentant les bases 
per a aquest procés, especialment davant el 
probable desenvolupament dels eixos cantà-
bric i mediterrani, almenys si es vol poder dir 
alguna cosa.

La Generalitat Valenciana va proposar el 2012 
una estratègia territorial que hauria de guiar 
el creixement sostenible de la Comunitat Va-
lenciana fins al 2030 en matèries com, entre 
altres, l’aigua, el sòl, el paisatge, l’habitatge, el 
patrimoni ambiental, el món rural, les infraes-
tructures, la innovació i la dinamització eco-
nòmica. Aquesta estratègia territorial definia 
com a adequats per a la gestió i la planificació 
territorial supramunicipal una sèrie d’àmbits 
territorials intermedis anomenats àrees funci-
onals, delimitades a partir de criteris com els 
desplaçaments de persones, l’expansió urbana, 
la prestació de serveis supramunicipals i els 
corredors de transport públic , i capaços d’arti-
cular el territori de manera integral i ordenada.

Es tracta de 15 àrees funcionals que pretén que 
cada àmbit territorial tingui un llindar mínim 
de població (uns 100.000 habitants) que la faci 
viable funcionalment. Dins d’aquesta divisió en 
àrees funcionals, la Vall d’Aiora, Utiel-Requena i 
el Racó d’Ademús formen part de l’àrea funcio-
nal de Requena-Utiel.

L’Àrea Funcional de Requena-Utiel comprèn 
25 municipis amb una població de poc més de 
50.000 habitants (1% del total regional) i una 
superfície de 3.218,6 km2 (13,8% del total regi-
onal), el que suposa una densitat de 17 hab./
km2, la més baixa del conjunt de les àrees fun-
cionals. Per la seua banda, les taxes de creixe-
ment demogràfic durant els últims 20 anys són 
baixes, de poc més del 6%, molt per sota tant de 
les mitjanes de la Comunitat Valenciana.

Respecte de la distribució territorial d’aquest 
creixement demogràfic, les majors taxes posi-
tives significatives s’han produït al municipi de 
Requena (20.510 hab.) amb més del 20% de crei-
xement entre 1991 i 2016, trencant una tendència 
regressiva que es va accentuar en els anys 70 i 80 
del segle XX. El segon municipi en població, Utiel 
(11.748 hab.) també presenta taxes positives, però 
menors, de gairebé el 5% en aquest període. Per 
contra, Aiora i Ademús, municipis que juguen un 
paper territorial molt important, han experimen-
tat lleus creixements negatius, sinònim de la di-
ficultat per mantenir la població en el medi rural.

ÀREA FUNCIONAL 
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Pel que fa a l’estructura sectorial de la població 
ocupada, destaca l’important pes de l’agricultura, 
un 15%, en els municipis fronterers amb les provín-
cies de Conca i Terol, així com al Racó d’Ademús. La 
construcció també ostenta un percentatge decrei-
xent (sobre el 10%). La indústria té un pes menor al 
20%, focalitzada en els municipis de Requena, Uti-
el i Cofrentes, mentre que els serveis, que ocupen 
més del 50% de la població activa, es concentren a 
Requena, Utiel, Aiora i Ademús.

Malgrat aquest baix creixement poblacional, la taxa 
de creixement del sòl artificial dels últims 20 anys 
ha estat del 84,5%, a l’entorn de la mitjana regional, 
encara que en aquest cas el protagonisme més im-
portant l’han tingut les infraestructures de comuni-
cació. Com que és un territori de baixa densitat, la 
superfície artificial a penes suposa el 0,8% del total, 
l’agrícola el 41% i el restant 58,2% és sòl forestal, 
uns sis punts per sobre de la mitjana valenciana.

L’àrea funcional de Requena, més que una autènti-
ca regió funcional, representa el complex i indefinit 
espai occidental de la Comunitat Valenciana que no 
posseeix una clara capçalera comarcal: Requena 
(al costat de Utiel) exerceix de capçalera sobre la 
mateixa Meseta de Requena-Utiel i sobre la part 
nord de la Vall d’Ayora-Cofrentes, oest de la Foia de 
Bunyol-Xiva, i sud i oest de la Regió muntanyenca, 
però no tant sobre Ademús, molt lligada a Terol, ni 
sobre Aiora, que mira més cap a Almansa. Aques-
ta àrea funcional consisteix, per tant, en un gegantí 
espai longitudinal de 160 quilòmetres el principal 
element d’homogeneïtat del qual és la fossa tec-
tònica (del Jiloca al Vinalopó) que la creua, per on 
circula la N-330. Entre Aiora i Ademús hi ha dues 
hores de distància; entre Aiora i Requena menys 
d’una hora; i entre Ademús i Requena poc més 
d’una hora. No obstant això, entre Ademús i Terol 
(35.000 habitants, enfront de 20.000 a Requena) 
hi ha menys de 45 minuts, i entre Aiora i Almansa 
(25.000 hab.) menys de mitja hora.

Sí és cert que hi ha certa homogeneïtat física 
dins de l’àrea funcional de Requena-Utiel, des 
del punt de vista funcional aquest espai es tro-
ba compartimentat en diverses àrees funcio-

nals diferents i molt allunyades entre sí. L’àrea 
funcional de Requena es pot definir, d’alguna 
manera, com el calaix de sastre on incloure el 
gran espai compartimentat l’interior valencià.      

ANÁLISI TERRITORIAL ÀREA FUNCIONAL DE 
REQUENA-UTIEL

Anàlisi del diagnòstic local supramunicipal 
amb perspectiva territorial

El capital natural: els recursos naturals

El context natural és fonamental en el disseny 
del desenvolupament socioeconòmic de l’àrea 
funcional de Requena-Utiel. L’enclavament fí-
sic d’aquesta àrea i les seves potencialitats es 
converteixen sense cap mena de dubte en l’ele-
ment transversal a qualsevol iniciativa que es 
pugui plantejar sobre ella. L’entorn natural ha 
de condicionar qualsevol activitat vinculada amb 
agricultura i ramaderia, turisme, indústria agro-
alimentària, caça i pesca o organització d’esde-
veniments esportius.

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 Vall d’Ayora-Cofrentes és 
zona LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i gairebé 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 
vega del Túria al seu pas per Ademús, i en els 
corredors d’Aiora.

Un entorn natural tan privilegiat posseeix els seus 
pros i contres. Entre aquests últims les llargues 
distàncies que cal recórrer per anar als grans 
centres urbans, que s’accentua a causa del dèfi-
cit tradicional de les infraestructures que dificulta 
l’accessibilitat (excepte en les ciutats al voltant de 
l’eix de l’A-3). Altres infraestructures que també es 
podrien millorar són el subministrament elèctric 
(la comarca de Requena es va quedar sense llum 
durant la nevada de 2017) o la connexió a internet.

L’existència d’amplis espais naturals i poc po-
blats propicia l’aprofitament de les energies 
renovables com a element per al desenvolupa-
ment. De fet, hi ha diversos parcs eòlics a la Vall 
d’Ayora-Cofrentes, encara que no a la resta de 
l’àrea funcional.

El capital humà: els recursos humans

Un dels problemes derivats pel que fa als recur-
sos humans és la manca de vinculació amb el 
territori dels professionals que resideixen en el 
mateix (excepte a Requena i Utiel), ja sigui per-
sonal docent, sanitari o administratiu. D’altra 
banda, és escàs el personal autòcton que pugui 
cobrir algun d’aquests llocs, ja que, a causa dels 
processos de despoblació, les persones joves i 
millor formades tendeixen a emigrar.

El capital social i cultural

La llunyania entre nuclis, la seua dispersió i la 
seua escassa grandària no facilita l’articulació 
d’una realitat sociocultural que permeti una 
vida social activa i activada. Podem dir que hi 
ha associacions de tota mena: caçadors, mú-
sica, ecologista i excursionista, mestresses de 
casa, AMPA. Aquestes associacions estan molt 
implicades en la vida social de cada poble. No 
obstant això, aquest associacionisme està lluny 
de ser reivindicatiu pel que fa al teixit productiu 
del territori. A més, normalment, es tracta d’as-
sociacions de caràcter local, i no comarcal, fet 
que les fa menys efectives per intentar corregir 
els problemes comarcals en el seu conjunt.

Malgrat això, es detecta entre els agents so-
cials una percepció més o menys conjunta de 
la proximitat real entre els municipis del Racó, 
així com a Requena-Utiel. En tots dos territoris 
existeixen, respectivament, la Mancomunitat de 
Municipis del Racó d’Ademús i la Mancomuni-
dad de l’Interior Terra del Vi. No hi ha cap man-
comunitat a la Vall d’Aiora-Cofrentes, on cada 
municipi funciona autònomament, sense preo-
cupar-se massa pels problemes de la comarca.

Xarxes territorials i empresarials

La majoria de les empreses es concentren en 
les dos ciutats més grans de l’àrea: Requena, 
especialment, i en segon lloc Utiel. Cal destacar 
el pes de la indústria agroalimentària en l’àrea 

Figura 1.

Figura 2.
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vitivinícola de Requena-Utiel. A la perifèria de 
l’àrea funcional, és notable també el nombre 
d’empreses d’Ayora, sobretot tèxtils i apícoles. 
Cofrentes destaca per la magnitud de les seves 
empreses: la central nuclear (uns 800 emple-
ats, a la qual acudeixen treballadors en un radi 
de 40 quilòmetres a la rodona que va des de Re-
quena i Utiel fins a Almansa) i el balneari d’Her-
videros (principal establiment valencià d’interi-
or). Al Racó d’Ademús l’activitat empresarial és 
escassa, si bé existeixen iniciatives per manco-
munar esforços a nivell socioeconòmic, com en 
el cas de l’Associació d’Empresaris Agroalimen-
taris del Racó i de l’Associació de Turisme del 
Racó d’Ademús.

Xarxes socials i institucionals

Hi ha una destacable absència d’aquest tipus de 
xarxes, ja que l’individualisme és la resposta més 
comú als problemes de la comarca. A nivell so-
cio-institucional, el grau d’implicació és notable per 
part d’ajuntaments. No obstant això, cada ajunta-
ment funciona independentment i no a escala co-
marcal, excepte en el cas de les mancomunitats 
citades. Els ajuntaments esperen que el govern 
valencià atengui i planifiqui el model productiu i so-
cial de l’interior, però la falta de col·laboració entre 
municipis els resta capacitat de maniobra.

Només en el Racó d’Ademús, on la despoblació 
és més que alarmant, s’han adonat de la neces-
sitat d’unir esforç: la majoria d’associacions allí 
existents són de caràcter comarcal i no local. 

Processos d’innovació empresarial i social

Desafortunadament la innovació social i em-
presarial és una de les principals assignatures 

pendents d’aquesta àrea funcional. Els agents 
socials són conscients d’aquest hàndicap, però 
de moment no semblen haver iniciatives plau-
sibles en aquest sentit. De nou és al Racó d’Ade-
mús on tots els actors (sobretot els públics) són 
més conscients de la necessitat de mancomunar 
esforços i generar sinèrgies per a tractar d’inno-
var i fer un futur viable per a aquest territori.

ANÀLISI LABORAL

Aquesta àrea funcional està formada per tres 
comarques d’interior i rurals: La Plana d’Utiel 
Requena, el Racó d’Ademús i la Vall de Cofren-
tes-Aiora. No hi ha a la zona un mercat de tre-
ball unificat. En tot cas per dimensió i diversitat 
industrial, Requena seria el nucli principal, si 
bé també caldria destacar el paper de Cofrents 
amb la Central Nuclear, que és, considerada de 
forma individualitzada, la major empresa de 
tota l’àrea funcional.

De les comarques que formen part de l’Àrea 
funcional, dues d’elles mostren notables vin-
cles i relacions en matèria del mercat de tre-
ball, la Plana d’Utiel-Requena i la Vall de Co-
frentes-Aiora, mentre que el Racó d’Ademús té 
escassos vincles amb les altres dos.

Amb excepció dels municipis més grans, po-
dem dir que les dades sobre l’atur mostren de 
manera distorsionada la realitat de la zona, en 
la qual hi ha activitats fora del mercat laboral 
convencional -en cert sentit són economia sub-
mergida- que permeten a bona part de la pobla-
ció generar els recursos suficients per a la seua 
supervivència. Parlem òbviament de l’agricultu-

ra, i en algunes àrees també de certes activitats 
de caràcter forestal. Molts dels que exerceixen 
aquestes activitats estan fora del mercat labo-
ral (ni tan sols són demandants) o estan inscrits 
a l’atur i alguns les compatibilitzen amb treballs 
que sí estan en el mercat de treball “oficial”.

Un element destacable és la manca de personal 
qualificat d’origen local. No perquè els habitants 
de l’àrea no obtinguin titulacions superiors sinó 
perquè habitualment surten de la zona ja des de 
que comencen els seus estudis superiors i ra-
rament tornen per a treballar. Així, curiosament, 
l’oferta de llocs qualificats es cobreix, no amb 
poca freqüència, amb personal qualificat origi-
nari d’altres zones. Aquesta fuga de cervells de 
gent jove és, a més, factor rellevant en els pro-
blemes d’envelliment de la població de l’àrea.

Si examinem els sectors econòmics més rellevants, 
sense cap dubte l’agricultura, tant en la seua moda-
litat “fora del mercat”, que acabem de comentar, com 
en referència a les persones que compleixen els re-
quisits d’afiliació, és una activitat essencial.

La indústria agroalimentària és també força 
important, i en alguns municipis és l’activitat 
principal. En el cas concret de la comarca de 
la Plana d’Utiel-Requena, la indústria del vi és 
també de gran importància.

El sector turisme reflecteix una prometedora 
evolució. Es tracta d’un turisme d’interior molt 
més sostenible que el model turístic de “sol i 
platja” i la seua evolució és especialment po-
sitiva. En aquest sector resulta destacable el 
pes del Balneari de Hervideros de Cofrentes, la 
principal empresa del sector a l’àrea.

El comerç és també una activitat de gran im-
portància. Alguns municipis de l’àrea, com Utiel 
i Requena, han estat tradicionalment pols co-
mercials de gran importància, no només en re-
lació amb els municipis de les comarques de 
l’Àrea funcional, sinó també d’altres comarques 
properes i fins i tot de la veïna comunitat au-
tònoma de Castella-la Manxa. Hem d’advertir, 

això sí, que es detecta una certa regressió en 
les ocupacions d’aquest sector.

La construcció té també cert pes en alguns mu-
nicipis si bé la crisi econòmica va impactar de 
forma contundent en aquesta activitat.

Finalment i com seria d’esperar en una zona 
rural i d’interior el pes de l’administració públi-
ca en el mercat laboral és destacable. En molts 
municipis de reduïda dimensió l’ajuntament és 
el principal ocupador, si bé genera un tipus de 
treball estacional i temporal, molt dependent de 
les ajudes i subvencions que puguin obtenir.

Pel que fa referència a mobilitat dels treballa-
dors dins de l’àrea funcional trobem notable di-
versitat. En el cas del Racó d’Ademús, hi ha poc 
moviment de persones que surten a treballar 
fora de la comarca i també dels que vénen a tre-
ballar a la mateixa. Només en el cas de llocs de 
treball qualificats, fonamentalment en les admi-
nistracions públiques, hi ha una certa dinàmica 
de treballadors que provenen de fora de l’àrea.

En el cas de les altres dues comarques la di-
nàmica és més gran i hi ha un major moviment 
de treballadors entre municipis d’aquestes co-
marques. Requena és, per la seua diversitat 
econòmica i la concentració de serveis públics, 
un important centre d’atracció de treballadors. 
En força menor dimensió, també Utiel exerceix 
aquest paper. Finalment Cofrentes és font d’un 
important moviment de treballadors de diferents 
municipis de l’àrea funcional i fins i tot de la ve-
ïna comunitat autònoma de Castella-La Manxa. 
En aquest cas, sol ser personal que acudeix i tor-
na diàriament des dels seus municipis d’origen 
al lloc de treball a la central nuclear. En el cas de 

Figura 3. Figura 4. Figura 5.
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personal qualificat que pot provenir de majors 
distàncies, municipis de major dimensió, com 
Requena, solen ser els elegits per residir.

Examinat les xifres de la desocupació, trobem 
que les comarques de l’àrea funcional tenen 
unes taxes d’atur per sota tant de les provin-
cials (11,91%) com de les de la Comunitat Va-
lenciana (12,22%), en el cas del Racó d’Ademús 
i la Plana d’Utiel-Requena al voltant del 9% i en 
el cas de la Vall de Cofrentes-Aiora al voltant 
de 10,5%. Aquestes xifres reflecteixen l’esmen-
tat comportament del camp com a garant de la 
supervivència fora del mercat laboral “oficial” 
per a un bon nombre d’habitants de la zona.

Les estadístiques mostren patrons comuns 
amb altres zones de la Comunitat Valenciana; 
dones i joves menors de 25 anys són els col-
lectius amb pitjors resultats. Però en l’àrea fun-
cional aquestes xifres estan per damunt de les 
dades provincials i regionals, excepte a la co-
marca del Racó, on el mercat de treball “oficial” 
té una dimensió menor que el costat “submer-
git” de l’economia.

En el cas concret de la dona rural, aquesta es 
troba amb els problemes comuns de les dones 
a l’hora de l’accés al mercat de treball, fent front 
a salaris inferiors per treballs similars als dels 
homes i l’habitual “sostre de vidre” que limita el 
seu accés a llocs de responsabilitat en les em-
preses. En bona part dels municipis més petits 
la seua activitat econòmica es porta a terme fur 
del mercat de treball “oficial”. Així, els percen-
tatges de dones afiliades a les tres comarques 
de l’àrea funcional estan entre 5 i 6 punts per-
centuals per sota de les dades mitjanes de la 
província i també respecte als del conjunt de la 
Comunitat Valenciana.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

Com processos que defineixen i condicionen el 
mercat laboral de l’àrea funcional de Reque-
na-Utiel podem citar en primer terme que es 
tracta d’una zona amb un enclavament geogràfic 

privilegiat, on els recursos naturals i paisatgístics 
disponibles són molts i molt variats. Hauria d’arti-
cular-se un procés d’aprofitament de la distància 
amb València com a factor positiu de generació 
de dinàmiques per al desenvolupament. A això 
cal afegir que hi ha un compromís amb la soste-
nibilitat, basat en la importància de respectar el 
medi ambient: energies renovables basades en la 
disponibilitat d’aigua, sol i vent. La qualitat de vida 
que ofereix el territori a aquells que decideixen 
residir-hi, tant en primera com en segona resi-
dència o ciutats dormitori, és alta: aire pur, tran-
quil·litat, contacte amb la natura, desconnexió de 
l’estrès urbà.

El potencial agrícola de la zona continua sent 
destacat, tot i que requereix d’una actualització. 
En aquest sentit cal potenciar la indústria agro-
alimentària, de manera que aporti un procés de 
transformació com a valor afegit. Productes estre-
lla autòctons, amb gran potencialitat (ecològics, vi 
i cava a la Plana, ametlla i plantes aromàtiques al 
Racó). Hi ha un desconeixement de moltes de les 
potencialitats reals del territori, tant per part de la 
població resident com per part de la visió externa 
que de la zona es té. I escàs aprofitament dels re-
cursos disponibles (biomassa, recursos forestals, 
etc.) i de les seves potencialitats.

La població té un esperit poc emprenedor, convi-
vint amb una cultura de veure per creure (veure 
per fer), on s’innova molt poc. L’escassetat de re-
cursos econòmics per a l’emprenement és una 
realitat (no se sol·licita res que no estigui subven-
cionat en la seua totalitat).

S’observa una desconfiança generalitzada de 
la població amb la implicació política amb el 
món rural, que deixa molt a desitjar. Es consi-
dera que les polítiques i actuacions empreses 
des dels estaments oficials no s’ajusten a les 
necessitats del territori, i no tenen en compte 
les singularitats del mateix.

Hi ha un predomini de la petita empresa (excepte 
en Cofrentes), on el teixit empresarial i social no 
és massa consistent i no permet la generació de 

xarxes. En general no és un territori atractiu per a 
les empreses i dóna la sensació de cert aïllament 
empresarial. Això en certa manera ha generat una 
major dependència de la iniciativa pública. Un dels 
reptes de futur és el de potenciar les col·laboraci-
ons publicoprivades.

A tot això cal afegir el procés de despoblació 
que n’hi ha hagut en les zones d’interior des de 
fa dècades, que ha afectat en major mesura a la 
població juvenil (fuga de 
cervells) i que ha supo-
sat un envelliment molt 
marcat de la població. 
Aquest aspecte pot ser 
aprofitat com un poten-
cial jaciment d’ocupació 
per a totes aquelles activitats vinculades amb 
la cura de la gent gran.

En general els residents són poc qualificats labo-
ralment, poc formats i amb escassa motivació cap 
a la mateixa. Al seu torn, l’oferta formativa ve defi-
nida per la seua escassa capacitat d’adaptació a les 
característiques de la zona i per la seua escassetat.

Un altre aspecte que defineix l’àrea són les in-
fraestructures i transports públics deficients (ex-
cepte en el cas de la Plana d’Utiel-Requena), tant 
de caràcter intracomarcal com intercomarcal. 
Aquests aspectes tenen efectes molt directes 

sobre la resta d’elements.

Podem observar l’existència d’un marcat indivi-
dualisme dels municipis, que dificulta l’existència 
d’una visió de conjunt que permeti no tan sols com-
partir projectes puntuals sinó compartir el projec-
te de desenvolupament. Hi ha manca de cohesió 
comarcal davant les dificultats que puguin sorgir. 
Malgrat això, cal esmentar l’existència d’una visió 
comarcal innata o natural, intrínseca a l’habitant 

d’aquests territoris, la 
qual cosa ha permès la 
comarcalització de molts 
serveis al Racó i la Plana 
(no així a la Vall).

El turisme és sense 
cap mena de dubte un recurs capaç de gene-
rar atracció d’altres recursos que possibilitin el 
desenvolupament de la zona. Malgrat això, en 
general l’oferta turística és molt bàsica (llevat 
pel balneari de Cofrentes). Això vol dir que no 
contempla la complementarietat de serveis i 
productes a molts dels ja oferts. Gastronomia, 
activitats d’oci i relax, visites culturals, activitats 
esportives o rutes, són algunes de les activitats 
complementàries que aquestes zones reque-
reixen en l’actualitat. L’existència d’un ric patri-
moni cultural és un altre recurs del territori.

El turisme és sens dubte 
un recurs capaç de 

generar atracció d’altres 
recursos que possibiliten el 

desenvolupament de la zona.
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DESCRIPCIÓ GENERAL

L’Àrea Funcional de València ocupa una extensió 
de 3.897 km2, el 16,8% de la superfície total del 
País Valencià. Abasta una població de 1.780.108 
habitants el 2016, el 35,9% del total autonòmic. Es 
tracta d’una àrea articulada al voltant de la ciutat 
de València, de la qual formen part a més a més 
altres 89 municipis. Queden inclosos la totalitat, 
o la major part, dels municipis de les comarques 
de l’Horta (València, l’Horta Nord i l’Horta Sud), 
el Camp de Túria, la Foia de Bunyol i els Serrans, 
a més d’altres cinc municipis addicionals de co-
marques veïnes (Cortes de Pallás, pertanyent a 
la comarca de la Vall de Cofrents-Aiora, Millares, 
de la Canal de Navarrés, així com Benifaió, Tu-
rís i Almussafes, els dos primers de la comarca 
de la Ribera Alta i l’últim de la Ribera Baixa). Així 
doncs, en aquest espai queden recollits cinc dels 
acords territorials per l’ocupació que es van aco-
llir al programa d’ajuts de 2016: el de la ciutat de 
València, el Pactem Nord (a l’Horta Nord), l’acord 
de l’Horta Sud, el del Camp de Túria i el de la Foia 
de Bunyol-Xiva.

Tradicionalment, les grans ciutats han comp-
tat amb una doble avantatge econòmica. D’una 

banda, en coherència amb la seua elevada je-
rarquia urbana i la diversitat d’activitats econò-
miques que tenen lloc al seu interior, les grans 
ciutats poden disposar del llindar de demanda 
mínim que permeti rendibilitzar el desenvolu-
pament d’activitats especialment sofisticades 
en termes de coneixement. D’altra banda, les 
grans ciutats s’han caracteritzat des d’antic 
per comptar amb una important diversitat in-
dustrial, el que ha afavorit la generació d’eco-
nomies de diversitat associades a la interacció 
i a la generació d’innovacions de caràcter inter-
sectorial en l’àmbit industrial (Jacobs, 1986). 
Amb el temps i el propi creixement i evolució 
de les mateixes, moltes grans ciutats han anat 
expandint els seus efectes sobre espais cada 
vegada més allunyats i d’alguna manera tam-
bé han anat compartint en graus i proporcions 
diferents aquella doble avantatge específica. El 
que no obsta perquè es puga suposar que, en 
principi, les ciutats han retingut les seves fun-
cions i activitats més sofisticades (Sorribes et 
al, 1999). Es defensa la idea que el tipus d’inte-
gració dels espais que van entrant progressi-
vament en l’òrbita de la ciutat principal depèn 
crucialment de la naturalesa de les funcions 
centrals específiques en què s’especialitzen els 
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diversos espais. Ara bé, lluny de ser un simple 
procés reflex, derivat dels efectes de la ciutat 
central, aquest procés d’integració dependrà 
també dels recursos i del dinamisme endogen 
de cada un d’aquests espais. Cal notar addicio-
nalment, com resulta lògic esperar, que la im-
portància del vector endogen serà major com 
més allunyat es troba l’espai adherit a l’influx de 
la ciutat central, perquè major serà la probabi-
litat que el territori hagi conegut una dinàmica 
independent. D’aquesta manera, no es pot des-
cartar a priori que els recursos i el dinamisme 
endogen d’alguns espais incorporats a la lògica 
de la ciutat central i els seus espais d’influència 
més propers acabin generant un efecte transfor-
mador sobre aquests últims i sobre la pròpia de-
finició i ventall de les funcions més sofisticades i 
tradicionalment exclusives de la ciutat central. A 
mig camí entre els dos vectors es troba la pròpia 
possibilitat que s’estableixi una dinàmica inte-
ractiva positiva, i en part de naturalesa endòge-
na, entre territoris que es troben sota l’òrbita de 
la mateixa ciutat central.

L’Àrea Funcional de València constitueix un es-
pai urbà que amb el pas dels anys s’ha anat 
conformant essencialment a partir dels impul-
sos definits per la ciutat. El resultat és un vast 
espai vertebrat a partir de dos elements princi-
pals. D’una banda, l’acció d’un conjunt d’eixos de 
creixement que parteixen de València. Això dota 
a l’àrea d’una estructura radial, sent febles les 
connexions entre els eixos. D’una altra, la proxi-
mitat relativa al centre, el que explica la inten-
sitat amb què les diferents parts d’aquest espai 
han estat integrades en la dinàmica socioeco-
nòmica definida per la ciutat central. En aquest 
últim sentit, es distingeix un àmbit central cons-
tituït per València i la seua primera corona me-
tropolitana (les comarques de l’Horta), que es 
completa amb una segona corona metropolita-
na, de la qual formen part les altres tres comar-
ques, encara que amb vincles de desigual in-
tensitat. És en la comarca del Camp de Túria on 
s’ha avançat més en la direcció de ser integrada 
de manera més decidida en aquest espai me-
tropolità, cosa que també ha passat a la Foia de 

Bunyol, si bé amb una mica menys d’intensitat. 
Per la seua banda, la comarca dels Serrans és 
la que manté uns vincles més febles, principal-
ment amb el Camp de Túria (la comarca veïna 
en direcció a l’Horta) i directament amb la ciutat 
de València. Al seu torn, fora de l’àrea funcional, 
les comarques de la Ribera, pel sud, i del Camp 
de Morvedre, pel nord, podrien compartir espai 
en aquesta segona corona metropolitana.

A la taula 1 s’aprecia que l’espai central (València 
i les comarques de l’Horta) és el més densament 
poblat i el que aglutina les poblacions més grans. 
València, amb gairebé 800.000 habitants, ocupa-
ria el primer nivell en la jerarquia urbana. A con-
tinuació, Paterna (l’Horta Nord) i Torrent (l’Horta 
Sud), ocupen un segon nivell, amb una mica més 
de 67.000 habitants la primera i 80.000 la sego-
na. En un tercer nivell, altres 13 municipis tenen 
més de 20.000 habitants, la major part de l’Horta 
Sud. En aquest bloc cal destacar a Mislata i Bur-
jassot, la grandària dels quals ronda els 40.000 
habitants. Per la seua banda, la resta de l’àrea 
funcional (el Camp de Túria, la Foia de Bunyol 
i els Serrans) és un espai amb un menor grau 
d’urbanització i amb nuclis de mida més redu-
ïts, tots ells menors de 20.000 habitants excepte 
quatre casos en el Camp de Túria.

Com es pot apreciar, el 86% de la població es con-
centra en el nucli central de l’àrea (44% a Valèn-
cia i 42% a les comarques de l’Horta), el qual no 
representa més que el 16% de la superfície total 
de la mateixa. Una cosa que evidencia la intensa 
urbanització i les elevades densitats de població. 
Evidentment, aquest pes poblacional implica que 
quan s’analitzen variables a nivell del conjunt 
de l’àrea, la imatge resultant representa bàsica-
ment els trets d’aquest nucli central. Amb tot, la 
segona corona metropolitana, formada per les 
tres comarques restants, comprèn una superfí-
cie extensa de 3.277 km2 (el 84% de la superfície 
total) en la qual tot just es recull el 14% de la 
població, principalment al Camp de Túria.

L’estructura de l’àrea metropolitana de València 
s’ha definit a partir dels grans eixos de comu-

Taula 1. Alguns indicadors de l’Àrea Funcional de València. Font: IGN (Instituto Geográfico Nacional), INE (Instituto 

Nacional de Estadística) i elaboració pròpia.

Taula 2. Mobilitat laboral a l’Àrea Funcional de València el 2011: Població ocupada resident i llocs de treball localit-

zats. Font: Cens de Població i Habitatge (a partir d’informació facilitada pel Portal Estadístic de la Generalitat Valen-

ciana) i elaboració pròpia.

Comarques

Població 2016 Superfície

Densitat 
(hab/km2)

Municipis segons població

Dimensió mitjana 
poblacional del 

municipiPersones % km2 % Total
50.000 o 

més

Entre 
20.000 i 
50.000

Menys de 
20.000

València 790.201 44,4 134,6 3,5 5.870 1 1   0 790.201

L'Horta Nord 292.796 16,4 176,4 4,5 1.660 23 1 3 19 12.730

L'Horta Sud 454.668 25,5 309,1 7,9 1.471 20 1 10 9 22.733

El Camp de Túria 156.744 8,8 823,4 21,1 190 16   4 12 9.797

L’Hoya de Buñol 41.100 2,3 706,8 18,1 58 8     8 5.138

Los Serranos 15.881 0,9 1.296,7 33,3 12 17     17 934

Resta 28.718 1,6 449,9 11,5 64 5     5 5.744

Total general 1.780.108 100,0 3.896,9 100,0 457 90 3 17 70 19.779

 

Distribució de la POR segons comarca de treball (en %)
Distribució dels PTL segons comarca de residència de la població 

treballadora (en %)

10 Los 
Serranos

11 El 
Camp de 

Túria

13 
L'Horta 

Nord

15 
València

16 
L'Horta 

Sud

18 La 
Hoya de 

Buñol

10 Los 
Serranos

11 El 
Camp de 

Túria

13 
L'Horta 

Nord

15 
València

16 
L'Horta 

Sud

18 La 
Hoya de 

Buñol

Àrea Funcional 
de València

98,5 96,3 94,9 94,5 93,5 94,4 97,2 95,8 94,9 93,8 94,6 93,3

10 Los Serranos 74,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3 79,9 0,8 0,2 0,2 0,1 0,0

11 El Camp de 
Túria

7,5 54,1 5,1 2,6 3,9 3,4 7,2 57,8 6,4 3,8 3,0 4,7

13 L'Horta Nord 2,7 11,3 53,1 8,0 5,0 1,9 1,2 10,3 56,9 9,7 5,5 2,4

15 València 10,4 21,5 29,1 75,0 23,6 12,5 5,9 14,3 23,3 68,0 17,3 11,0

16 L'Horta Sud 2,9 7,5 7,2 8,2 59,6 7,8 2,3 11,7 7,9 11,6 67,8 12,5

18 La Hoya de 
Buñol

0,1 1,4 0,4 0,6 1,3 68,5 0,7 1,0 0,3 0,6 0,8 62,7

Altres 
comarques 
valencianes (*)

            

05 La Plana Alta 0,0 0,3 0,5 0,7 0,2 1,2 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

06 La Plana 
Baixa

0,0 0,3 0,6 0,5 0,4 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1

12 El Camp de 
Morvedre

0,0 0,7 1,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,9 2,2 1,2 0,4 0,4

17 La Plana de 
Utiel-Requena

0,5 0,4 0,1 0,2 0,0 0,9 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 1,2

20 La Ribera 
Alta

0,1 0,3 0,6 0,9 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 1,5 2,5 2,9

21 La Ribera 
Baixa

0,4 0,7 0,8 1,2 2,9 0,9 0,0 0,2 0,2 0,6 1,3 0,3

25 La Safor 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,3 0,6 0,4 0,8

Resta de 
comarques

0,6 0,9 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 0,8 1,4 0,6 1,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*): Es recullen explícitament aquelles comarques en què en alguna de les caselles s’arriba a un valor mínim de 0,5%.

PER: Població ocupada resident..

PTL: Puestos de treball localitzats.
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nicació que travessen l’espai partint de la ciutat 
de València. L’autovia V-21 cap al nord, la CV-35 
cap a l’oest, l’A3 també cap a l’interior però més 
cap al sud, i la V-31 cap al sud. Una xarxa que es 
complementa amb altres autovies generalment 
a les comarques de l’Horta, així com amb la 
circumval·lació que uneix la V-21 pel nord amb 
la V-31 pel sud. Recorrent aquests eixos s’ha 
definit el procés de creixement de València, un 
procés que ha comportat la creixent urbanitza-
ció (amb segones residències i desplaçaments 
permanents de població) i la ubicació d’activitat 
econòmica, primer a les comarques de l’Horta 
i, en un segon lloc, a la segona corona. A tra-
vés de la CV-35 aquestes forces han impactat 
al Camp de Túria, sent aquesta també la via 
que serveix per connectar amb la comarca dels 
Serrans (més allunyada i per tant menys sub-
jecta a aquesta dinàmica). Recorrent l’A3, la di-
nàmica metropolitana ha arribat a la zona més 
meridional del Camp de Túria i especialment la 
comarca de la Foia de Bunyol.

Els desplaçaments pendulars diaris domicili-tre-
ball són el reflex de l’estructura i les dinàmiques 
descrites, tal com s’aprecia a la taula 2. S’ob-
serva com en les cinc comarques hi ha una alta 
mobilitat extracomarcal en els desplaçaments a 
la feina (més gran en l ‘ Horta Nord i el Camp de 
Túria, i bastant menor a la comarca dels Serrans). 
Amb tot, en totes les comarques que pertanyen a 
aquest espai, sense excepció, més del 90% dels 
desplaçaments diaris a la feina queden circums-
crits a l’àrea funcional de València. Finalment, cal-
dria destacar que aquells viatges a la feina amb 
origen o destinació a altres comarques valencia-
nes, en general es concentren al Camp de Morve-
dre, pel nord, i a les comarques de la Ribera, pel 
sud. En aquests casos, es tracta de vincles febles 
definits a través dels eixos de comunicació citats 
més amunt. D’aquesta manera, la relació amb el 
Camp de Morvedre es defineix principalment amb 
l’Horta Nord i amb la ciutat de València, mentre 
que el vincle amb la Ribera s’estableix a través de 
la part més meridional de l’àrea funcional (a més 
de València), l’Horta Sud amb més força i la Foia 
de Bunyol amb menor intensitat.

No podem acabar aquesta introducció sense fer 
esment a la importància de la ciutat de València 
a escala supralocal. Es tracta de la capital auto-
nòmica, alhora que és una de les peces clau en 
l’Arc Mediterrani. Precisament, aquesta dimen-
sió i projecció exterior de la ciutat i de l’àrea ur-
bana que ha definit al seu voltant són una font 
d’oportunitats per al conjunt de l’àrea, i també 
un dels elements explicatius de la dinàmica so-
cioeconòmica dels últims temps.

ANÀLISI TERRITORIAL

La dotació de recursos d’un territori, en un sentit 
ampli ja que fem referència tant a elements físics 
com a altres ingredients de caràcter social i ins-
titucional, constitueix el seu potencial de desen-
volupament local o territorial. Aquest conjunt 
heterogeni d’ingredients és la base sobre la qual 
podrien (d’aquí l’ús de l’adjectiu potencial i de la 
forma verbal condicional) definir-se i concre-
tar-se projectes destinats a la creació de riquesa 
i benestar per a la població. En aquest sentit, de 
manera general podem dir que l’àrea funcional 
de València presenta una dotació rica i variada 
de recursos, no sempre utilitzats plenament o de 
manera correcta. Això és una cosa que s’ha mos-
trat en els diagnòstics realitzats corresponents 
a l’àrea que estem analitzant (cinc d’ells corres-
ponents als acords territorials de l’àrea, i un sisè 
relatiu a la comarca dels Serrans realitzat per 
part de personal de la Universitat de València) 
, però també en tots ells s’han reflectit algunes 
mancances significatives a aquest nivell. D’ara 
endavant, quan fem referència als diagnòstics de 
l’Àrea Funcional de València ens estarem referint 
a aquests sis documents (Calvo i Sigalat, 2017; 
Fundació CV del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat 
de València, 2017; Instituto IMEDES, 2017; Iranzo, 
coord., et al, 2017a i 2017b; Navarro et al, 2017).

En matèria d’infraestructures de comunicacions 
cal diferenciar un doble nivell d’anàlisi. D’una 
banda, aquelles dotacions que faciliten l’acces-
sibilitat exterior. El port de València, l’aeroport 
de Manises, així com el ferrocarril i les carrete-
res de diferent tipus que ens connecten a tra-

vés de diversos fronts: a través del litoral cap al 
nord, oferint diferents connexions amb Europa i 
el nord de l’Estat espanyol; també a través del 
litoral amb el sud-est de l’Estat espanyol; i fi-
nalment cap a l’oest en direcció a Madrid. Si bé 
en la situació actual les dotacions garanteixen 
l’accessibilitat, no és menys certa la desatenció 
i el greuge sistemàtic rebut per part del govern 
central, el que deriva en problemes de connexió 
principalment a través del corredor mediterrani.

Però les infraestructures de comunicacions, a 
més d’aquest paper, també tenen la funció de sa-
tisfer les necessitats de 
mobilitat de la població a 
l’interior de l’àrea. Refe-
rent a això, el més crida-
ner són les mancances 
presentades, cosa que 
es desprèn tant de l’anà-
lisi de dotacions com dels diagnòstics realitzats. 
En tots ells es mostra el paper destacat que el 
recurs al vehicle privat té en els desplaçaments 
interns a l’àrea, cosa que en un espai d’alta 
mobilitat com el que ens ocupa es tradueix en 
problemes de congestió i ambientals. Amb tot, 
aquest fenomen no és aliè a la deficient dotació 
de mitjans de transport col·lectiu en l’àrea. D’al-
tra banda, també a aquest nivell cal destacar la 
quasi inexistent xarxa de canals de comunicació 
de caràcter transversal, i això és coherent amb 
el predomini que presenten les vies de comu-
nicació que connecten la ciutat del València (al 
centre) amb altres punts de les corones metro-
politanes (o fins i tot de l’exterior).

En un altre ordre de coses, la riquesa tant en la 
dotació de recursos naturals com d’elements de 
caràcter arquitectònic, cultural i social, d’aquest 
espai resulta evident. Al llarg dels seus gairebé 
3.900 km2 hi ha una gran riquesa a aquest ni-
vell, no homogèniament distribuïda. Això és una 
cosa que atorga gran valor i potencialitats en el 
desenvolupament i perfeccionament d’activitats 
diverses, principalment vinculades a l’agricultura 
(i la indústria agroalimentària, estretament rela-
cionada amb la mateixa) i activitats turístiques de 

diversa índole. En aquest darrer sentit destaquen 
els avantatges de comptar en un mateix espai 
amb importants paratges naturals (que uneixen 
mar, horta i muntanya) juntament amb elements 
diversos en el camp arquitectònic i cultural.

En l’àmbit del capital natural, aquest territori 
disposa d’alguns espais d’especial valor, que en 
molts casos compten amb una protecció especi-
al: la Devesa del Saler i l’Albufera, el Parc Natural 
del Túria i el Parc Natural de la Serra Calderona. 
A aquests cal unir la riquesa natural i paisatgísti-
ca existent a les comarques de la segona corona 

metropolitana. Paral·le-
lament, a la zona central 
hi ha encara l’espai de 
l’Horta, que compta amb 
un gran valor natural i 
paisatgístic, una zona 
que es veu amenaçada 

per la pressió econòmica i poblacional del centre. 
Amb base a aquests recursos, encara persisteix 
en aquest espai una significativa activitat agrària, 
tant en l’espai d’horta a la zona central, com en 
espais més allunyats del centre. En aquest últim 
sentit, les zones de la comarca de l’Horta i del 
Camp de Túria que encara no han estat absorbi-
des per a usos residencials, industrials o terciaris, 
continuen jugant aquest paper agrari. I de mane-
ra molt més clara passa a les comarques de la 
Foia de Bunyol i dels Serrans. Referent a això, al 
mapa de cultius queda reflectida la diversitat de 
productes existents a la zona. D’una banda, el cul-
tiu de l’arròs a la part litoral sud, que té la seua 
continuïtat a la comarca de la Ribera Baixa. D’una 
altra, l’espai dedicat als cítrics a les comarques de 
l’Horta i el Camp de Túria, principalment. Al seu 
torn, conforme avancem cap a l’interior apareix 
l’olivera, a la part interior del Camp de Túria i als 
Serrans. I sense oblidar la vinya i altres fruiters, a 
les zones més interiors dels Serrans i en l’espai a 
cavall entre el sud del Camp de Túria i el nord de la 
Foia de Bunyol. També alguns fruiters apareixen a 
la zona agrària dels Serrans.

Aquest ampli catàleg de recursos naturals 
s’acompanya d’una important dotació de béns 

L‘àrea funcional de València 
presenta una dotació rica 
i variada de recursos, no 

sempre utilitzats plenament o 
de manera correcta.
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vinculats al patrimoni històric i cultural, la qual 
es troba molt concentrada a la part central de 
l’àrea (València, principalment, i la seua primera 
corona metropolitana), com s’aprecia en els dos 
mapes de dotacions de museus i béns d’interès 
cultural i de rellevància local.

Al seu torn, al mapa que recull la superfície fo-
restal queda reflectida la important presència 
d’aquesta, principalment a la comarca dels Ser-
rans i en la Foia de Bunyol. I això sense oblidar 
un parc natural que s’endinsa a la part nord del 
Camp de Túria i el del propi riu Túria. De mane-
ra complementària, en el mapa de planejament 
s’aprecia clarament la pressió existent a la part 
més poblada de l’àrea. Una cosa molt evident 
a València, en bona part de les comarques de 
l’Horta i, tot i que amb menys força, també de 
manera clara a la comarca del Camp de Túria. 
Això es tradueix en l’intens recurs a l’ús resi-
dencial, industrial, terciari i dotacional, el que 
s’acompanya d’àrees subjectes a espai protegit, 
en gran mesura per a usos agraris com a l’es-
pai de l’horta de València. En aquest camp cal 
destacar la dotació de sòl industrial, fonamen-
tal per al correcte desenvolupament del sector 
industrial principalment. Es tracta d’un sòl que 
es troba bastant dispers al llarg de la zona més 
oriental de l’àrea funcional de València, i amb 
freqüència situat al voltant dels grans eixos de 
comunicació citats més amunt. En aquest àm-
bit, una de les qüestions ressaltades en bona 
part dels diagnòstics realitzats és la relativa a 
la manca de coordinació en l’oferta existent, així 
com també les deficiències i mancances en la 
dotació de serveis amb què compten aquestes 
instal·lacions.

Un capítol especial en aquest apartat de recur-
sos mereix la població. Aquesta juga un doble 
paper en els processos de desenvolupament 
socioeconòmic. D’una banda, és el centre re-
ceptor dels fruits d’aquest desenvolupament, 
l’element sobre el qual haurem de mesurar la 
qualitat de les transformacions experimenta-
des per un territori. Referent a això, en l’anàlisi 
laboral, per exemple, analitzarem en quina me-

sura les activitats desenvolupades en aquesta 
àrea són adequades per a generar oportunitats 
laborals suficients a la població i si aquests 
llocs de treball són de qualitat suficient. De ma-
nera complementària, és evident que la dinàmi-
ca poblacional acaba definint en quina mesura 
s’han de generar llocs de treball suficients per 
dotar d’oportunitats a tota la població. Ara bé, 
d’altra banda, la població constitueix un dels re-
cursos bàsics i fonamentals perquè els proces-
sos productius pugan dur-se a bon terme. És a 
aquest nivell al que anem a prestar atenció en 
aquest subapartat dedicat a l’anàlisi territorial. I 
ho farem avançant en una doble direcció. D’una 
banda, una mirada a la dinàmica i estructura 
poblacional. Per una altra, a la preparació de les 
persones d’aquesta àrea funcional, mesurada a 
través del nivell d’estudis assolit. L’una i l’altra 
ens permeten entreveure les característiques 
de la mà d’obra present a la zona i disponible 
per alimentar els processos productius.

La dinàmica poblacional de l’àrea funcional de 
València des de 1998 és molt semblant a la del 
conjunt del País Valencià, si bé amb una intensi-
tat una mica menor (Figura 1). En concret, entre 
1998 i 2016 la població de l’àrea de València ha 
crescut gairebé un 20% (cinc punts percentuals 
menys que el conjunt autonòmic). Un creixe-
ment estretament associat a la gran expansió 
econòmica i de l’ocupació viscuda fins 2007. 
Per aquest motiu a partir de 2009, amb l’endu-
riment de la situació econòmica i laboral, la po-
blació s’estanca en l’àrea funcional de València, 
mentre que en els últims anys retrocedeix lleu-
gerament en el conjunt del País Valencià.

Ara bé, el creixement no és uniforme al llarg 
del territori. Mentre la ciutat central es troba 
estancada, el creixement poblacional de l’àrea 
es trasllada a la primera corona metropolita-
na i al Camp de Túria. Són els espais que viuen 
amb més intensitat el procés de relocalització 
de població, la qual cosa situa el dinamisme 
poblacional de l’Horta Nord, l’Horta Sud i, en 
major mesura, el Camp de Túria, en els nivells 
més alts de l’àrea. A l’extrem oposat es troba 

la comarca dels Serrans, que viu un procés re-
gressiu des de la perspectiva demogràfica i que 
es troba immersa en un creixent envelliment de 
la població. En una situació intermèdia, la Foia 
de Bunyol participa de la dinàmica poblacional 
positiva, tot i que menys, i fins i tot en els anys 
de recessió experimenta retrocessos de pobla-
ció. No cal dir que internament cada comarca 
acull en el seu interior situacions diverses, es-
pecialment al Camp de Túria i la Foia de Bunyol. 
Aquestes últimes, en tant que comarques de 
transició, inclouen en el seu si municipis més 
integrats en la dinàmica de l’àrea metropolitana 
de València amb altres que encara no partici-
pen en la mateixa de manera tan clara.

Figura 1. Evolució de la població entre 1998 i 2016 

en l’Àrea Funcional de València i al País Valencià 

(índex 1998 = 100). Font: Padró Municipal d’Habi-

tants (INE) i elaboració pròpia.

D’altra banda, l’estructura poblacional de l’àrea 
és molt similar a la del conjunt del País Valencià 
(Figura 2). Tant en un cas com en l’altre, la pirà-
mide de població presenta un estrenyiment per la 
base, amb una presència relativament reduïda de 
la població més jove, en concret, els menors de 35 
anys. Únicament, s’aprecia un lleu menor envelli-
ment en l’àrea funcional de València comparativa-
ment a la del conjunt autonòmic. Amb tot, també 
en aquest cas el conjunt de l’àrea abraça realitats 
molt diverses, sent major l’envelliment a la ciutat 
central i en les àrees més allunyades de la ma-
teixa. En aquest cas, és València qui amb més del 
40% de la població de l’àrea marca l’estructura 
poblacional del conjunt, de manera que no resul-
ta perceptible la menor intensitat de l’envelliment 
viscut a la zona intermèdia de l’àrea. Siga com 
siga, aquest és un tret a tenir en compte, tant per 
les seves implicacions sobre el volum i caracte-

rístiques de la mà d’obra disponible en el territori, 
com per la seua relació amb la creixent necessi-
tat d’esforç dedicat a l’atenció de persones d’edat 
avançada. Una part d’aquests serveis s’atendran 
en l’àmbit domèstic, però una altra part requerirà 
d’una intensificació dels serveis públics en aquest 
camp alhora que definirà oportunitats de nego-
ci en el sector privat en els propers anys. I això 
és una cosa que ha estat destacat en bona part 
dels diagnòstics de les comarques compreses en 
l’àrea funcional de València.

Per la seua banda, la preparació i qualificacions 
de la mà d’obra d’un territori és fonamental, de 
cara a atendre les necessitats dels llocs de tre-
ball més exigents de les empreses de la zona. De 
fet, hi ha una relació bidireccional entre les dues 
variables a escala territorial: una bona dotació 
de mà d’obra formada i qualificada permet (és 
condició necessària per a) l’existència d’empre-
ses i llocs de treball exigents en qualificacions, 
i, al revés, en aquells territoris en els quals hi 
ha empreses i oportunitats laborals exigents en 
qualificacions, l’oferta formativa serà més gran i 
la població tindrà més incentius a dedicar temps 
i esforç en la consecució de nivells d’estudis més 
avançats. Utilitzarem el nivell de formació de la 
població ocupada com a variable aproximada de 
les qualificacions presentades per la mà d’obra 
de la zona de l’àrea funcional de València. Refe-
rent a això podem dir que, d’acord amb l’existèn-
cia d’un teixit productiu més divers i sofisticat 
que en altres territoris del País Valencià, el nivell 
de formació de la població ocupada de la zona 
és més elevat (Figura 3): el 91, 5% de la zona 
té estudis de segon grau o superiors (2,5 punts 
percentuals més que el conjunt autonòmic), te-
nint en aquest grup una presència destacada la 
població amb estudis universitaris o superiors 
(34% del total de la població ocupada en el àrea 
funcional de València, 6 punts percentuals més 
que el conjunt autonòmic). Amb tot, i des de la 
perspectiva de les necessitats de la zona, són 
molts els diagnòstics en els quals es posa l’ac-
cent en l’1,5% de la població ocupada, i en gene-
ral del conjunt de la població, que no posseeixen 
estudis o fins i tot que són analfabets. D’altra 
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banda, un cop més, ni la població més formada 
ni l’oferta de formació més especialitzada es dis-
tribueix homogèniament al llarg del territori.

Des de la perspectiva de gènere (Figura 4), ho-
mes i dones comparteixen el perfil indicat, si bé 
és destacable el major nivell, fins i tot en volum, 
de dones amb ocupació que disposen d’estudis 
universitaris (tercer grau).

Finalment, pel que fa al teixit empresarial de 
l’àrea funcional que ens ocupa, convé destacar 
que aquesta presenta un perfil netament terci-

ari, un tret molt més acusat a València que a la 
resta de l’àrea. Aquesta, com a centre d’una àrea 
amplíssima, acumula bona part dels serveis 
més sofisticats i especialitzats de l’àrea. Per la 
seua banda, certs municipis de l’àrea juguen el 
paper de proveïdor de serveis per a una subàrea 
més reduïda, especialment quan parlem de zo-
nes més allunyades. Amb tot, la proximitat i l’ac-
cessibilitat de la ciutat de València té un efecte 
ambivalent sobre el desenvolupament d’aquest 
tipus d’activitats en aquestes localitzacions. 
D’una banda, limita un intens desenvolupament 
d’aquestes activitats a causa dels avantatges de 
la ciutat central en termes d’economies d’escala 
(menors costos per unitat de producte) i d’econo-
mies d’urbanització (possibilitats de rendibilitat 
derivades d’una demanda major i més variada). 
D’altra banda, però, la relativa integració en una 
àrea metropolitana ofereix possibilitats de coo-
peració (en la creació d’empreses, assessora-
ment especialitzat, etc.) tant amb la ciutat central 
com amb altres territoris propers que generen 
possibilitats de desenvolupament d’aquestes 
activitats. Això últim es pot veure significativa-
ment reforçat en presència d’activitats especi-
alitzades que aconsellin la prestació de serveis 
específics i personalitzats. Al seu torn, l’àrea me-
tropolitana de València conserva una important 
presència industrial, especialment a la primera 
corona metropolitana i a aquelles parts de la se-
gona corona més estretament vinculades amb 
el centre. Ara bé, la presència industrial ja tra-
dicional en aquest territori està experimentant 
una recomposició en les últimes dècades, com 
es constata en alguns dels diagnòstics elaborats. 

Finalment, l’agricultura és una activitat que si bé 
va perdent protagonisme gradualment amb el 
pas dels anys, segueix conservant un paper no 
menyspreable en l’àrea. Això últim no només és 
vàlid per als territoris més allunyats del centre i 
interiors de l’àrea, sinó que també podem apre-
ciar-ho en diferents punts de la primera corona 
metropolitana. Però de totes aquestes qüestions 
ens ocuparem amb més deteniment en la part 
d’aquest capítol dedicada a l’anàlisi laboral.

Per acabar, un element que ha aparegut de 
manera reiterada en els diagnòstics territo-
rials de les distintes comarques de l’àrea és 
l’abundància relativa de petites i mitjanes em-
preses, cosa que comporta amb freqüència una 
limitada capacitat per incorporar innovacions 
productives. És cert que hi ha algunes grans 
empreses, però el que es destaca de manera 
recurrent és la necessitat de buscar vies per 
estimular la capacitat innovadora de les empre-
ses de la zona, així com per impulsar el desen-
volupament i consolidació de relacions entre el 
teixit empresarial, d’una banda, i les universi-
tats, empreses de serveis especialitzats i cen-
tres d’innovació, de l’altra. Ara bé, segurament 
aquesta problemàtica no és aliena a les dificul-
tats d’ordir relacions cooperatives i creatives 
entre aquestes grans empreses i les PIME.

ANÀLISI LABORAL

Com hem vist al principi d’aquest capítol, un dels 
elements caracteritzadors de l’àrea metropolita-
na de València és l’elevada mobilitat de la pobla-
ció. Compres, educació, serveis sanitaris, altres 
serveis públics, etc. són algunes de les causes 
que generen trajectes quotidians interns a l’àrea. 
Lògicament, els trajectes a la feina es troben 
inclosos en aquests recorreguts, i tenen un pes 
important en el conjunt de trajectes. Allò carac-
terístic dels espais metropolitans és l’ampliació 
de les distàncies recorregudes per la població i, 
per tant, l’increment en el pes relatiu dels trajec-
tes de caràcter supramunicipal sobre el total de 
desplaçaments. Aquest és un procés que, com 
era d’esperar, a l’àrea funcional del València ha 

anat guanyant protagonisme amb el pas dels 
anys. El resultat és que el 2011, amb informació 
censal, entre el 40 i el 46% dels recorreguts a la 
feina eren externs a la comarca de residència (ja 
no només al municipi de residència) a les comar-
ques de l’Horta Nord, de l ‘Horta Sud i del Camp 
de Túria (53,1%, 59,6% i 54,1%, respectivament). 
Una cosa que amb menor intensitat també té lloc 
a la resta de l’àrea: a la Foia de Bunyol els des-
plaçaments a la feina amb destinació fora de la 
comarca representen el 31,5% del total d’ocupa-
cions, mentre que a València i als Serrans aquest 
percentatge se situa en el 25%. Això és una cosa 
que hem mostrat al principi del capítol, per la 
qual cosa no ens estendrem aquí. Ara bé, el que 
sí que volem destacar ara són les implicacions 
que aquest fenomen té per a l’anàlisi laboral que 
presentem a continuació. La principal és que en 
aquests casos la població està disposada a re-
córrer distàncies relativament llargues a la feina, 
que els condueixen a buscar i trobar feina amb 
freqüència en municipis diferents al de residèn-
cia, fins i tot en municipis de comarques veïnes. 
En el cas de l’àrea funcional de València, entre 
el 90 i el 95% d’aquests recorreguts no desbor-
den els límits de l’àrea funcional. De la mateixa 
manera, les empreses adopten com a espai de 
reclutament de mà d’obra una zona més extensa 
que la del municipi en el qual es troba situada 
aquesta empresa, una zona en la qual s’inclo-
uen municipis veïns i fins i tot comarques veïnes. 
Aquest espai de reclutament en general acaba 
no superant els límits de l’àrea funcional.

Sent això així, hem de relativitzar la lectura es-
trictament municipal dels fenòmens laborals, i 
fer-ho dirigint la mirada a àmbits espacials més 
extensos. Per exemple, seria possible que les 
empreses d’un municipi generin poques opor-
tunitats d’ocupació i que simultàniament la 
seua població no tinga problemes per assolir 
un lloc de treball. I, de la mateixa manera que hi 
ha ciutats dormitori, paral·lelament, en el si de 
les àrees metropolitanes, i més en general de 
les àrees laborals locals, també hi pols d’atrac-
ció de mà d’obra derivats de l’abundància de 
llocs de treball existents a la localitat.

Figura 2. Piràmide de Població de l’Àrea Funcional de 

València (2016). Font: Padró Municipal Continu (Portal 

Estadístic Generalitat Valenciana i elaboració pròpia).

Figura 3. Distribució de la població ocupada segons ni-

vell d’estudis en l’Àrea Funcional de València (any 2011). 

Font: Cens de Població i Vivenda 2011 (INE) i elaboració 

pròpia.

Figura 4. Població ocupada segons nivell d’estudis i sexe 

a l’Àrea Funcional de València en 2011.
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Si analitzem l’abundància relativa d’oportunitats 
laborals a través de l’índex d’afiliacions a la Se-
guretat Social per cada 100 habitants, resulta 
clar que les àrees funcionals del País Valencià 
en què aquest indicador assoleix els millors re-
gistres són la de València, la d’Alacant-Elx i la 
de Castelló, com es reflecteix en el mapa global 
autonòmic en què es recull el valor mitjà de les 
15 àrees funcionals. És cert que dins de cada 
àrea aquestes oportunitats laborals no es troben 
homogèniament distribuïdes. Concretament, en 
el cas de la de València, com es pot apreciar al 
mapa global del conjunt del País Valencià, els 
municipis en què es concentren més oportuni-
tats laborals en termes relatius són València, un 
bon nombre de municipis de la primera corona 
metropolitana (l’Horta Nord i l’Horta Sud) i uns 
pocs municipis de les comarques del Camp de 
Túria i de la Foia de Bunyol. En qualsevol cas, el 
més destacable és l’impacte positiu que això su-
posa per al conjunt de l’àrea. Cal esperar doncs 
que la situació laboral del conjunt de l’espai que 
estem analitzant siga una mica millor en termes 
relatius que la del conjunt autonòmic, sense que 
això impedeixi que hi hagi certa diversitat de re-
sultats internament a l’àrea.

Amb dades del Cens de Població de 2011 podem 
corroborar l’afirmació anterior. Efectivament, 
a resultes de l’abundància relativa de llocs de 
treball, a la qual acabem de referir-nos, la taxa 
d’ocupació de l’àrea funcional de València se si-
tua en el 45,1% (2,7 punts percentuals més que 
en el conjunt del País Valencià), cosa compar-
tida per gairebé totes les comarques de l’espai 
en major o menor mesura: més intensament al 
Camp de Túria i a l’Horta Nord, i amb menor em-
penta en la Foia de Bunyol (que es queda en un 
43,5 %, tot i així, gairebé un punt percentual per 
sobre del conjunt del País Valencià). Únicament 
la comarca dels Serrans, la que menys vincula-
ció presenta amb el nucli de l’àrea funcional, és 
la que amb una taxa d’ocupació del 39,4% (tres 
punts percentuals inferior a la del conjunt del 
País Valencià) es desmarca de la dinàmica con-
junta descrita. Una cosa que és coherent amb el 
seu menor dinamisme econòmic i poblacional.

Lògicament això s’acompanya d’una incidència 
de la desocupació menor que la del conjunt au-
tonòmic. De fet la taxa d’atur en l’àrea funcional 
de València és del 30,6% el 2011, gairebé tres 
punts percentuals inferior a la del País Valencià. 
Un tret generalitzat a totes les comarques de 
l’espai, amb l’excepció de l’Horta Sud, que amb 
una taxa d’atur del 34,1% se situa lleugerament 
per sobre de la taxa d’atur autonòmica. Fins i tot 
als Serrans la taxa d’atur està en el 30%, fruit 
d’una menor taxa d’activitat a causa del seu ma-
jor índex d’envelliment de la població. I és que 
amb aquesta excepció, les taxes d’activitat de 
les comarques de l’àrea funcional acostumen a 
superar les del País Valencià. Únicament Valèn-
cia, amb una major presència de població d’edat 
avançada, presenta unes taxes d’activitat lleuge-
rament menors que les del conjunt de l’àrea.

La situació descrita, pròpia de l’època de crisi, 
comença a millorar a partir de 2014. De manera 
continuada, des d’aquest any es crea ocupació 
en termes nets i s’inicia un procés de caiguda 
de la incidència de la desocupació. Ara bé, tot 
i aquesta evolució positiva dels últims anys i 
amb el punt a favor de disposar d’una situació 
de partida menys desfavorable que la d’altres 
territoris de la nostra comunitat autònoma, a 
dia d’avui ni s’han recuperat els nivells previs 
a la crisi ni podem dir que els problemes la-
borals hagin estat resolts. Com s’ha insistit de 
manera reiterada en els diagnòstics territorials 
elaborats, en totes les comarques i municipis 
de l’àrea funcional de València continuen exis-
tint en 2017 problemes laborals d’envergadura. 
Uns problemes que en termes generals consis-
teixen en elevades taxes d’atur i elevats nivells 
de precarietat laboral, als quals s’uneix la major 
intensitat dels mateixos en certs racons del ter-
ritori, així com en certs grups de població com 
els joves o les dones. Vegem els principals tra-
ços d’aquesta situació que avalen la necessitat 
de dotar-se d’una estratègia territorial d’ocupa-
ció amb la qual afrontar-los.

L’anàlisi de les oportunitats d’ocupació en l’àrea 
funcional de València revela el seu caràcter ne-

tament terciari (Figura 5). L’agricultura té una 
escassa presència (branca A), la indústria ma-
nufacturera conserva un cert vigor (branca C, 
s’acosta al 13% de les afiliacions a la Seguretat 
Social), la construcció es queda en el 5,4% (bran-
ca F) , mentre que el sector serveis és el que 
més llocs de treball genera a l’àrea (un 79% del 
total d’afiliacions a les branques G a O, gairebé 
5 punts percentuals més que en el conjunt au-
tonòmic). Aquest perfil, generalitzat a bona part 
del conjunt de l’àrea, reflecteix sobretot la situa-
ció a la ciutat de València, que pel seu pes en el 
conjunt esbiaixa clarament els valors de l’àrea. 
Referent a això, no podem oblidar la importància 
que encara té el sector industrial al territori ob-
jecte d’anàlisi, especialment a la primera corona 
metropolitana i en algunes zones de la segona. 
D’altra banda, l’agricultura també conserva un 
cert pes fora de la ciutat de València.

Igual que al País Valencià, el comerç (branca G) 
és l’activitat que més ocupació genera, un 20% 
en el cas de l’àrea funcional de València. A con-
tinuació veiem un bon nombre d’activitats entre 
el 5 i el 10% del total d’afiliacions de la zona 
(transport: H, hostaleria: I, activitats professio-
nals: M, activitats administratives: N, i el conjunt 
d’administracions públiques i serveis vinculats  
a l’estat de benestar com són sanitat, educació i 
serveis socials: O, P, Q). Si atenem a l’especialit-
zació relativa de la zona, cal assenyalar les acti-
vitats de transport i logístiques (H), les activitats 
professionals i administratives (N), així com sa-
nitat, educació i serveis socials (P, Q). A la llista 
d’activitats en les que la zona està especialit-
zada caldria afegir informació i comunicacions 
(J) i activitats financeres i assegurances (K). Un 
perfil coherent amb la capitalitat de València i 
amb el seu caràcter metropolità. Un perfil, per 
la seua banda, que amaga la composició secto-
rial més tradicional a la comarca de la Serranía.

Sense grans diferències amb el que ha passat 
al País Valencià, amb l’excepció d’activitats fi-
nanceres i assegurances, totes les branques 
d’activitat presenten una evolució de l’ocupació 
positiva entre 2013 i 2017 (Figura 6). També es 

pot apreciar que la composició sectorial no ha 
experimentat grans canvis al llarg d’aquests 
quatre anys (Figura 7).

Una cosa que destaca en els diagnòstics ela-
borats és la recomposició interna del sector 
industrial, així com la creixent importància es-
tratègica d’algunes activitats terciàries com les 
de transport i logística. D’altra banda, i de cara 
al futur, s’apunta cap a les activitats vincula-
des al turisme, a les activitats ambientals, als 
serveis a les persones d’edat avançada i a la 
indústria agroalimentària com algunes de les 
que major recorregut poden tenir. Al seu torn, 
un altre element de cabdal importància és la 
presència d’activitats sofisticades a l’àrea, es-
pecialment els serveis especialitzats a empre-
ses, que poden resultar clau en la progressiva 
conformació d’un model productiu més sofisti-

Notes: A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. B. In-
dústries extractives. C. Indústria manufacturera. D. Subminis-
trament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. 
Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de 
residus. F. Construcció. G. Comerç a l’engròs i al detall; repa-
ració de vehicles de motor. H. Transport i emmagatzematge. I. 
Hostaleria. J. Informació i comunicacions. K. Activitats finance-
res i d’assegurances. L. Activitats immobiliàries. M. Activitats 
professionals, científiques i tècniques N. Activitats administra-
tives i serveis auxiliars. O. Administració pública i defensa; Se-
guretat Social. P. Educació. Q. Activitats sanitàries i de serveis 
socials. R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment. 
S. Altres serveis. T. Activitats de les llars que donen ocupació a 
personal domèstic.

Figura 5. Distribució percentual de les afiliacions a 

la Seguretat Social segons branca d’activitat a l’Àrea 

Funcional de València (segon trimestre de 2017). Font: 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, 

Comerç i Treball (Portal Estadístic de la Generalitat Va-

lenciana) i elaboració pròpia. 



137136

ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

cat i exigent en qualificacions. A aquest nivell, 
l’existència d’un segment important de població 
amb estudis universitaris, així com la capacitat 
de l’àrea per atreure i retenir aquest perfil de 
persones, constitueixen un complement indis-
pensable en la consolidació i desenvolupament 
del citat conglomerat d’activitats.

Fruit de l’evolució descrita, entre 2013 i 2017 
l’ocupació ha crescut en gairebé 85.000 afilia-
cions en l’àrea funcional de València (passant 
de 617 mil als gairebé 702.000, una variació de 
gairebé el 14%). Això ha possibilitat una dismi-
nució de la desocupació generalitzada a tots 
els racons del territori, però no la solució plena 
del problema de manca d’oportunitats laborals. 

Efectivament, el volum de persones aturades 
segons el registre dels serveis públics d’ocupa-
ció (SERVEF), a l’àrea funcional de València es-
tava al voltant de les 202.500 persones el 2013 
(144.000 més que el 2007). Però entre 2013 i 
2017 el nivell descendeix fins a una mica menys 
de 157.200 persones, un descens considerable 
(unes 45.000 persones) però insuficient ja que 
el nivell encara duplica les 68.500 persones 
aturades el 2007 (Figura 8).

Ja que la població ha crescut al llarg d’aquests 
anys, i per poder comparar amb la situació del 
conjunt del País Valencià, recorrerem a l’indicador 
d’incidència de la desocupació (nombre de per-
sones aturades per cada 100 habitants). Aquest 
segueix una evolució molt similar a la del conjunt 
del País Valencià, si bé en general és menor al del 

conjunt autonòmic (Figura 9). Novament s’aprecia 
que el descens d’una mica més de dos punts en 
els últims anys resulta insuficient. De manera que 
la desocupació és un dels problemes laborals as-
senyalats de manera sistemàtica en els diagnòs-
tics realitzats.

Els dos mapes que reflecteixen espacialment 
l’indicador d’incidència de la desocupació el 
2016 permeten apreciar dues qüestions impor-
tants. La primera, que el problema de la desocu-
pació no es reparteix homogèniament al llarg del 
País Valencià, sent l’àrea funcional de València 
en el seu conjunt un espai d’incidència relativa 
Afiliacions a la SS segons branca d’activitat (%, 
2t 2017) alta de la desocupació. La segona, que a 
l’interior de l’àrea de València, el problema tam-
poc es reparteix homogèniament. Al costat d’uns 
pocs municipis de la zona interior del Camp de 
Túria, i altres pocs dels Serrans, la major inten-
sitat de la desocupació es focalitza en municipis 
de l’Horta, principalment de l’Horta Sud.

A l’anterior cal afegir que, juntament a la desocu-
pació, un altre dels problemes recollits en tots els 
diagnòstics territorials és el de l’elevada precarie-
tat laboral. Amb dades del Registre de la Seguretat 
Social s’aprecien unes elevades taxes de tempo-
ralitat i una significativa presència de les jorna-
des parcials. Al seu torn, s’aprecia un increment 
en el recurs a la temporalitat en els últims anys 
de creació neta d’ocupació, en tant que la major 
part d’aquesta creació neta d’ocupació es concre-
ta en relacions contractuals de caràcter temporal. 
Tot això incideix negativament en les condicions 
d’ocupació i en els salaris d’una bona part de la 
població, alhora que mostra una escassa predis-
posició d’una bona part del teixit productiu per 
instrumentar un canvi decidit de model productiu.

Finalment, un altre dels elements destacats en 
algun dels diagnòstics és que s’ha apreciat un 
problema de sobrequalificació en una porció de 
la població treballadora de l’àrea objecte d’anà-
lisi. I això al costat d’una creixent necessitat de 
disposar d’acreditacions de les qualificacions 
de la població treballadora. S’assenyala al seu 

torn la conveniència de reforçar l’oferta forma-
tiva de la zona, i també de connectar aquesta 
amb el teixit empresarial per aconseguir una 
millor articulació entre tots dos. Una cosa que 
no és aliena a la manca de capacitat innovadora 
en el gruix d’empreses de l’àrea.

ANÀLISI INTEGRADA

En un context de globalització com l’actual, les 
grans ciutats amb capacitat per projectar-se sim-
bòlicament poden adquirir certs avantatges no 
únicament en termes turístics, sinó d’atracció de 
talent. Aquest últim procés es revela crucial per 
renovar el dinamisme d’aquests espais guanyant 
connectivitat externa, especialment amb xarxes 
globals de coneixement i presa de decisions es-
tratègiques (Borja i Castells, 1997; Méndez, 2014; 
Scott i Storper, 2014). València ha adquirit certa 

Figura 9. Evolució de l’indicador d’incidència de l’atur (Atur 

registrat / Població de 15 i més anys) a l’Àrea Funcional de 

València ia la Comunitat Valenciana. Font: Elaboració prò-

pia amb dades d’atur registrat del Servei Valencià d’Ocu-

pació i Formació (SERVEF) i dades de població de 15 i més 

anys del Padró Municipal Continu (INE).

Notes: A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. B. In-
dústries extractives. C. Indústria manufacturera. D. Subminis-
trament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. 
Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de 
residus. F. Construcció. G. Comerç a l’engròs i al detall; repa-
ració de vehicles de motor. H. Transport i emmagatzematge. I. 
Hostaleria. J. Informació i comunicacions. K. Activitats finance-
res i d’assegurances. L. Activitats immobiliàries. M. Activitats 
professionals, científiques i tècniques N. Activitats administra-
tives i serveis auxiliars. O. Administració pública i defensa; Se-
guretat Social. P. Educació. Q. Activitats sanitàries i de serveis 
socials. R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment. 
S. Altres serveis. T. Activitats de les llars que donen ocupació a 
personal domèstic.

Figura 6. Variació en les afiliacions a la Seguretat Soci-

al per branca d’activitat a l’Àrea Funcional de València 

i al País Valencià en%, anys 2013 i 2017 (dades 2n tri-

mestre). Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-

tors productius, Comerç i Treball (Portal Estadístic de 

la Generalitat Valenciana) i elaboració pròpia. 

Notes: A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. B. In-
dústries extractives. C. Indústria manufacturera. D. Subminis-
trament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. 
Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de 
residus. F. Construcció. G. Comerç a l’engròs i al detall; repa-
ració de vehicles de motor. H. Transport i emmagatzematge. I. 
Hostaleria. J. Informació i comunicacions. K. Activitats finance-
res i d’assegurances. L. Activitats immobiliàries. M. Activitats 
professionals, científiques i tècniques N. Activitats administra-
tives i serveis auxiliars. O. Administració pública i defensa; Se-
guretat Social. P. Educació. Q. Activitats sanitàries i de serveis 
socials. R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment. 
S. Altres serveis. T. Activitats de les llars que donen ocupació a 
personal domèstic.

Figura 7. Distribució percentual de les afiliacions a la Se-

guretat Social segons branca d’activitat a l’Àrea Funcio-

nal de València i al País Valencià (anys 2013 i 2017). Font: 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, 

Comerç i Treball (Portal Estadístic de la Generalitat Va-

lenciana) i elaboració pròpia. 

Figura 8. Atur registrat en l’Àrea Funcional de València 

(2007-2016). Font: Elaboració pròpia amb dades d’atur re-

gistrat del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).
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notorietat en els últims temps referent a això (Ga-
llego, Pitxer i Sánchez, 2007). A més, el seu po-
tencial en termes de recursos naturals, socials i 
culturals, i el seu hàbitat en general, constitueixen 
una important fortalesa per aprofitar les oportu-
nitats i enfrontar les amenaces pròpies d’aquest 
tipus de territoris. A més, el fet que València es 
trobi fortament integrada i molt ben comunicada 
amb les comarques que defineixen la primera i 
la segona corona metropolitana permet reforçar 
els atractius anteriors. Ara bé, fins al present, Va-
lència i la seua àrea metropolitana no han estat 
capaços d’aprofitar a través de la modernització 
del sistema productiu l’impuls positiu que deriva 
del creixent coneixement internacional de la ciu-
tat. En efecte, tot i la oportunitat que suposa en 
el context actual de globalització comptar amb 
signes recognoscibles i apreciats i amb el propi 
atractiu de la manera de vida mediterrània, això 
no s’ha aprofitat per millorar la competitivitat de 
l’economia de l’àrea funcional.

S’ha assistit a les últimes dècades a la intensi-
ficació de la competència internacional en els 
sectors industrials de tradicional especialització 
de l’àrea funcional, i lluny de respondre amb una 
estratègia d’elevació de la qualificació de la mà 
d’obra i de reforçament tecnològic i organitzatiu, 
han estat freqüents els processos de precarit-
zació laboral i de deslocalització empresarial. A 
més, aquest procés de deslocalització empresa-
rial no sembla que hagi servit, en contra del que 
de vegades se suposa, per reforçar en termes 
estratègics a la resta d’activitats que restaven en 
sòl valencià. Ans al contrari, més aviat suggereix 
que aquesta deslocalització ha constituït en no 
pocs casos l’avantsala del desmantellament de 
les activitats de producció en alguns sectors. A 
això també ha contribuït l’existència d’un teixit 
empresarial amb predomini de petites i molt 
petites empreses que no han estat capaços en 
general de respondre per la via de la innovació 
als reptes del mercat. Donada l’existència a Va-
lència i en el conjunt de l’àrea metropolitana d’un 
potent entramat d’universitats i d’instituts tecno-
lògics i de recerca, tot indica que és més aviat 
en la insuficient articulació entre aquesta esfera 

cientificotecnològica i el món de l’empresa on 
radica el problema. Un problema la solució del 
qual exigeix elevar la capacitat d’absorció (de 
coneixement) de les petites empreses i reforçar 
l’esforç d’adaptació del món científic-tecnològic 
a les necessitats empresarials. Però és molt difí-
cil que tinguin lloc aquests processos quan no hi 
ha un model de cooperació entre grans empre-
ses i PIME que estimuli la generació de sinèrgi-
es entre ambdós tipus d’empreses i entre dife-
rents sectors productius. La ubicació d’una part 
important de l’oferta cientificotecnològica a la 
primera corona metropolitana no ha estat sufi-
cient per generar aquest procés. La reorganitza-
ció dels sectors industrials que s’ha produït a la 
primera corona metropolitana reflecteix aquesta 
dinàmica. Amb tot, la capacitat dels diferents ter-
ritoris per respondre al repte de la globalització 
en l’àmbit industrial no ha estat la mateixa, el 
que podria agreujar els desequilibris interns per 
exemple entre les comarques que defineixen la 
primera corona metropolitana.

Segurament, per modernitzar el teixit productiu 
i aconseguir una major integració entre firmes i 
institucions del sistema institucional d’innovació, 
cal que es vagi creant un ecosistema d’innovació 
més divers i complex, que puga atendre les ne-
cessitats d’actors i sectors diferents. En aquest 
sentit són interessants els parcs tecnològics 
promoguts per les universitats públiques de Va-
lència i el desenvolupament d’iniciatives priva-
des de suport a les start up de base tecnològica. 
I en el mateix àmbit de la cooperació empresa-
rial destaquen els espais de treball cooperatiu 
(espais de co-working), que agrupen activitats 
diverses i que poden estimular les innovacions 
intersectorials. En la mateixa direcció, també cal 
esmentar el desenvolupament de dinàmiques 
empresarials de xarxes de treball (dinàmiques 
de networking) que afavoreixen els contactes 
entre diferents empreses en alguns dels grans 
polígons i parcs empresarials de l’àrea funcional.

El sector agrari ha experimentat en els últims 
temps un important procés de liberalització in-
ternacional del comerç, una creixent preocupació 

de consumidors i administracions públiques per 
la seguretat alimentària i l’eliminació de residus 
en els productes, i una major receptivitat dels 
consumidors a tot el que significa l’associació i 
posada en valor dels productes agraris amb ter-
ritoris concrets, així com als productes ecològics. 
I tot això en el marc d’un sector cada vegada més 
dominat per les grans cadenes de supermercats 
que controlen la comercialització i organitzen les 
cadenes globals de valor. També ha sorgit, en part 
com a resposta al rebuig que suscita aquest úl-
tim element, una creixent valoració dels canals 
curts de comercialització dels productes agraris. 
A l’àrea funcional de Va-
lència el sector agrari 
s’ha vist afectat nega-
tivament per la forta 
incidència del canvi en 
els canals de comerci-
alització dels productes 
agraris, especialment cítrics, i el seu impacte en 
la rendibilitat de les explotacions per als agricul-
tors i petits propietaris, en particular. Però no hi 
ha dubte que alguns d’aquests elements també 
defineixen oportunitats, com ho evidencia ara la 
producció ecològica a la zona d’horta de València 
i la seua comercialització pràcticament in situ. La 
innovació organitzatiu-institucional que suposa 
lligar el turisme amb els productes agraris i la 
gastronomia també s’ha de destacar.

El marc institucional que regula les relacions labo-
rals constitueix una clara amenaça en un context 
com el descrit. El problema és que les dificultats 
que suposa la intensificació de la competència in-
ternacional i els avantatges en costos d’altres paï-
sos, així com les pròpies estratègies empresarials 
de competitivitat en molts sectors productius, no 
només dificulten trobar una sortida a les situaci-
ons d’atur. A més condemnen a una situació de 
precarietat en els contractes i en les condicions 
de treball a una part molt important de la població 
ocupada. Un problema que afecta especialment a 
joves, dones i majors de 45 anys.

Un aspecte important per donar una resposta 
a les exigències de canvi en el sistema produc-

tiu d’una manera que siga social, econòmica i 
ambientalment sostenible, rau en poder comp-
tar amb un capital social suficient per donar 
suport als processos de cooperació i de com-
promís territorial. En aquest sentit, s’ha consta-
tat l’existència a les comarques que defineixen 
l’àrea funcional, especialment les de la prime-
ra corona metropolitana i el front més oriental 
de la segona, d’una important trama associati-
va-institucional en els àmbits econòmic, social i 
cultural , a més de les referides estructures ci-
entificotecnològiques. Ara bé, aquesta trama es 
basa amb freqüència en iniciatives de caràcter 

eminentment munici-
pal, estant molt menys 
desenvolupades les 
iniciatives comarcals. 
Un cas paradigmàtic el 
constitueixen les asso-
ciacions empresarials 

on predominen les d’àmbit municipal. Un altre 
fenomen de gran abast és l’existència freqüent 
d’una pràctica bastant anàrquica de creació de 
polígons en cada municipi sense que hagi exis-
tit fins al present cap política de racionalització 
comarcal o supracomarcal dels mateixos. La 
recent legislació autonòmica al respecte hauria 
d’ajudar a ordenar aquest procés. De qualsevol 
manera, es tracta d’exemples de comportament 
en els quals observem l’existència d’un sentit 
feble de comarca en bona part de l’àrea funcio-
nal, i això ha dificultat la creació de les estruc-
tures de coordinació necessàries per enfrontar 
aquests problemes. El dèficit de vertebració 
intracomarcal fa emergir la importància recent 
dels Pactes i Acords Territorials, que són inicia-
tives que aposten per aquesta forma d’enfocar 
els problemes i que han afavorit el desenvolu-
pament del sentit de pertinença a la comarca, 
entre les administracions locals, els actors so-
cials i altres representants de la societat civil en 
general. Es tracta a més d’iniciatives que propi-
cien l’experimentació i el sorgiment de formes 
creatives i compartides d’abordar la problemà-
tica de l’ocupació en diferents comarques. En 
aquest sentit, la recent iniciativa del SERVEF de 
potenciació dels Pactes i Acords Territorials per 

Es necessari crear un 
ecosistema d’innovació més 
divers i complex que puga 
atendre a les necessitats 

d’actors i sectors diferents.
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l’Ocupació ha permès crear i ampliar l’estructu-
ra associativa supramunicipal amb coherència 
comarcal que suposa aquesta figura instituci-
onal. Aquesta iniciativa ha possibilitat que es 
cobreixi amb aquest mecanisme de governança 
territorial tota l’àrea funcional de València.

En el moment actual, únicament cal incorporar 
a la dinàmica descrita la comarca dels Serrans, 
una cosa que s’hauria de resoldre amb urgència 
a través de la signatura d’un acord per l’ocupació 
particular d’aquesta comarca. Si la pròpia defi-
nició de l’àrea funcional 
és un avanç, la confor-
mació dels cinc Pactes o 
Acords (al costat del sisè 
que hauria d’arribar en 
breu) suposa disposar 
d’estructures organit-
zatiu-institucionals que 
poden posar les bases 
per a una acció coordi-
nada a escala metropoli-
tana (això és, del conjunt 
de l’àrea funcional de València). En aquest sentit, 
existeixen les bases per a la potenciació des dels 
propis territoris d’institucions de caràcter supra-
comarcal / metropolità, unes institucions neces-
sàries per coordinar les relacions inter-comarcals 
internes a l’àrea i que desborden les competènci-
es administratives i territorials de les comarques 
que componen l’àrea funcional individualment 
considerades. En aquest sentit, la creació d’un 
acord per l’ocupació a la comarca dels Serrans 
permetria que aquesta no es diluís en el conjunt, 
sinó que la mateixa tindria veu pròpia com la resta 
d’integrants de l’àrea funcional.

L’aposta per crear institucions de coordinació a es-
cala metropolitana és fonamental en l’àrea de les 
infraestructures de comunicació i industrials, com 
s’ha vist més amunt. Ara bé, també ho és en molts 
altres àmbits, destacant entre ells el de l’ocupació. 
En aquest sentit, els tradicionals Pactes Territori-
als per l’Ocupació (actualment Acords Territorials 
per l’Ocupació) han servit per mobilitzar, i en part 
formalitzar, les àmplies xarxes de relacions infor-
mals entre agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL). Aquests Pactes també han servit per 
anar creant una xarxa molt més àmplia, diversi-

ficada i especialitzada de 
tècnics en matèria d’ocu-
pació en sentit ampli, és 
a dir, abastant qüestions 
com la inserció laboral, 
la igualtat de gènere i 
la promoció de l’empre-
nedoria, entre d’altres 
camps . En el marc d’un 
mercat local de treball 
força integrat, com el de 
l’àrea funcional que ens 

ocupa, resultaria fonamental comptar amb pro-
grames d’ocupació i inserció laboral (i, més en ge-
neral, d’estratègies integrades d’ocupació i desen-
volupament territorial) que fossin estables i que 
estiguessin coordinats a nivell de l’àrea funcional 
de València. I això com un primer pas cap a la de-
finició de polítiques territorialitzades d’ocupació i 
desenvolupament a nivell metropolità. Les inicia-
tives de coordinació i d’adopció d’accions conjun-
tes ja iniciades entre els Pactes més tradicionals 
de l’àrea funcional de València, podrien servir de 
referència per avançar en aquesta direcció de 
manera sòlida i realista.

Fa falta incorporar la 
comarca dels Serrans a la 
dinàmica de conformació 

d’estructures de coordinació 
a escala comarcal, i això
 hauria de resoldre’s amb 

urgència a través de la firma 
d’un acord per l’ocupació 

particular d’aquest territori.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀREA FUNCIONAL 
DE LA RIBERA DEL XÚQUER

L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, 
aprovada per la Generalitat Valenciana en 2011, 
defineix 15 àrees funcionals del territori1, una de 
les quals és la Ribera del Xúquer. Aquesta àrea 
funcional està formada per una gran part dels mu-
nicipis de les comarques històriques de la Ribera 
Alta i la Ribera Baixa, en concret els següents: Al-
balat de la Ribera, Alberic, Alzira, Alcúdia, l’Alfarp, 
Algemesí, Alginet, Antella , Benimodo, Benimus-
lem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, 
Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, 
Llombai, Massalavés, Montserrat, Montroi, Polinyà 
de Xúquer, la Pobla Llarga, Real, Riola, Sollana, Su-
eca, Tous i Benicull de Xúquer. No s’inclouen muni-
cipis d’altres comarques, però es pot observar que 
queden fora d’aquesta àrea funcional localitats 
tradicionalment adscrites a les dues comarques 

1 DECRET 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova 
l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 
6441 de 19.01.2011). En la seua directriu 69 s’assenyala que 
“les àrees funcionals són àmbits territorials intermedis entre 
l’espai regional i el municipal, definits en la Llei d’ordenació del 
territori i protecció del paisatge com els adequats per a la gestió 
i planificació territorial supramunicipal, capaços d’articular el 
territori de manera efectiva i delimitades d’acord amb criteris 
que reflecteixen la funcionalitat del territori, com ara els despla-
çaments obligats i no obligats, els processos d’expansió urbana, 
l’optimització de les àrees de prestació de serveis supramunici-
pals i els corredors de transport públic.

de la Ribera: Almussafes, Benifaió i Turís (integrats 
en l’àrea funcional de València), així com un grup 
de municipis que s’integren en l’àrea funcional de 
Xàtiva (Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Càrcer, Co-
tes, l’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Se-
llent, Senyera, Sumacàrcer i Castelló de la Ribera). 
Això vol dir que l’àrea funcional de la Ribera del 
Xúquer deixa fora un dels nuclis industrials impor-
tants convencionalment pertanyents a la Ribera 
Baixa (Almussafes) i les localitats del sud de la Ri-
bera Alta2, en què la presència de l’agricultura és 
més significativa que a la resta.

A l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer residi-
en el 2016 un total de 253.384 persones, de les 
quals el 72% es situen en municipis de la Ribera 
Alta i un 28% en municipis de la Ribera Baixa. 
L’àrea funcional es caracteritza per una densi-
tat poblacional superior a la mitjana valenciana, 
estant més densament poblada l’àrea litoral i 
els municipis de major població, i menys la zona 
interior. Com localitats significatives en termes 

2 Cal assenyalar que els municipis citats que no estan integrats 
en l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer formen part de les 
Mancomunitats de la Ribera Baixa i La Ribera Alta (ia través 
d’elles en el Consorci de la Ribera i el Pacte Territorial per l’ 
ocupació de la Ribera), el que mostra la seua integració institu-
cional en els espais comarcals de la Ribera. Tanmateix, és cert 
que els municipis del sud de la Ribera Alta es relacionen també 
amb l’àrea de Xàtiva; per exemple, depenen de l’àrea de salut de 
Xàtiva-Ontinyent, l’hospital de referència està a Xàtiva.

ÀREA FUNCIONAL DE LA

RIBERA DEL XÚQUER

Ernest Cano Cano, Juan Ramón Gallego Bono, Josep Vicent Pitxer i Campos
Departament de Economia Aplicada

Universitat de València
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de població destaquen Alzira (amb un 18% de la 
població de l’àrea funcional), Sueca i Algemesí 
(11%), Cullera (9%), Carcaixent (8%), Carlet (6%), 
Alginet i L’Alcúdia (5%) i Alberic (4%). Si volem 
atendre un criteri més relacionat amb l’activitat 
econòmica i laboral per a analitzar l’organitza-
ció interna d’aquest espai3, podem utilitzar el 
registre de Afiliacions a la Seguretat Social, que 
té com a criteri geogràfic el municipi on està 
radicat el centre de cotització (establiment pro-
ductiu). Aquesta font, per tant, ens ofereix una 
imatge dels llocs de treball existents en un ter-
ritori, al marge que els que els ocupen siguin o 
no residents en aquest territori. La distribució 
territorial de les afiliacions a la Seguretat Soci-
al mostra una important concentració a Alzira 
(amb un 21% dels llocs de treball de l’àrea fun-
cional en 2016), seguida d’Algemesí (11%), Sue-
ca (8%), Carlet (8 %,), l’Alcúdia i Carcaixent (7%), 
Cullera (6%), Alginet (5%) i Sollana (4%). Es pot 
observar que es tracta també dels municipis de 
major població, però en alguns casos presenten 
concentracions de llocs de treball per sobre del 
seu pes poblacional (particularment en el cas 
d’Alzira, però també a Carlet i l’Alcúdia o Solla-
na) i en altres per sota (sobretot Sueca i Cullera, 
també Carcaixent i Alberic).

Els desplaçaments diaris de la població ocupada 
per motiu de treball ens poden donar una imatge 
de la consistència i grau d’obertura o tancament 
de l’àrea funcional respecte a altres àrees pel que 
fa a l’activitat econòmica desenvolupada per la po-
blació. El Cens de Població de 2011 permet deter-
minar a nivell comarcal aquests desplaçaments 
pendulars, encara que no admet una explotació 
municipal completa. Considerant que l’àrea funcio-
nal de la Ribera del Xúquer és força coincident amb 
l’agrupació de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, uti-
litzarem aquesta agrupació per examinar aquesta 
qüestió. El primer fet destacable és que en aquest 
espai el 2011 residien més persones ocupades 

3 L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana defineix en 
l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer dues “àrees de mercat 
local de treball”. L’àrea de mercat local de treball d’Alzira com-
prèn Albalat de la Ribera, Alberic, Alzira, Algemesí, Antella, Beni-
muslem, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, 
Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca i Tous. L’àrea de mercat 
local de treball de Carlet comprèn l’Alcúdia, Alfarp, Alginet, Beni-
modo, Carlet, Catadau, Guadassuar, Llombai i Massalavés.

(més de 107.000) que llocs de treball es localitza-
ven en ell (gairebé 95.000). D’altra banda, gairebé el 
81% de la població ocupada resident a les dues co-
marques treballa a La Ribera, alhora que una mica 
més del 80% de la població que treballa en aquest 
àmbit territorial resideix en ell. Per tant, el nivell 
d’autosuficiència d’aquest espai en termes d’ocu-
pació és significatiu, pel que la seua consideració 
com a àrea funcional és coherent. Ara bé, aquesta 
àrea es relaciona també amb un espai metropolità 
que supera els seus propis límits, ja que el 12% de 
la població ocupada resident a La Ribera treballa a 
València i en municipis de l’Horta Sud, alhora que 
resideixen a València i a l’Horta Sud gairebé un 13% 
de les persones que treballen a La Ribera . Menys 
significatius són els fluxos per motiu de treball cap 
a la Costera i la Safor (entre un 1% i un 2% dels 
ocupats residents a la Ribera) i els procedents 
d’aquestes comarques.

ANÀLISI DELS RECURSOS TERRITORIALS

Entre els diferents recursos territorials amb què 
compta la Ribera del Xúquer per al seu desenvo-
lupament, posarem especial èmfasi en els recur-
sos naturals, les infraestructures, els recursos hu-
mans, el sistema productiu i les xarxes territorials. 
Aquesta àrea funcional està vertebrada pel Riu 
Xúquer i l’ús dels recursos naturals en ella ha es-
tat històricament lligat a la important disponibilitat 
de terra cultivable i l’extensió del regadiu, que han 
configurat una agricultura de gran valor. Ara bé, cal 
no oblidar la importància dels espais naturals de 
la Ribera del Xúquer (ecosistemes fluvials, zones 
humides, espais litorals), elements a preservar, re-
generar i posar en valor de cara a una estratègia de 
desenvolupament territorial sostenible (Generalitat 
Valenciana 2012 : 5-6).

Hi ha diversos eixos que travessen l’àrea funcio-
nal: l’autovia A7, que vertebra la Ribera i ha per-
mès la ubicació de diversos polígons industrials 
al llarg d’ella, connectant amb València, el port 
i les principals vies a través del bypass; la con-
nexió d’Alzira amb aquesta autovia a través de 
la CV-50; l’autopista AP-7, tot i el problema que 
suposa que siga de peatge; la N-332, que s’ha 

desdoblat i convertit en autovia A-38 entre Culle-
ra i Sollana. La xarxa ferroviària travessa l’àrea 
funcional, amb servei de trens de rodalies i tam-
bé de metro. No obstant això, hi ha deficiències 
en la xarxa de transport en els municipis que 
queden més desplaçats de la xarxa ferroviària, 
que depenen de l’automòbil per accedir a deter-
minats serveis públics com l’hospitalari, ubicat 
a Alzira, localitat on també es concentra l’oferta 
de formació professional especialitzada (al cos-
tat de Carcaixent). De fet, l’Estratègia Territorial 
de la Comunitat Valenciana 2010-2020 recull la 
necessitat de “compensar l’excessiu pes de les 
comunicacions nord-sud, molt adequades per a 
la vertebració externa de l’àrea funcional però 
poc operatives per a la cohesió interna d’aques-
tes comarques” ( Generalitat Valenciana 2012: 8).

L’evolució de la població de la Ribera del Xú-
quer (Figura 1) mostra un increment relativa-
ment intens entre 2000 i 2009 (una mica més 
del 14%), seguit d’un estancament poblacional i 
una reducció gradual fins 2016. Això contrasta 
en certa mesura amb la evolució de la població 
de la Comunitat Valenciana, que va créixer més 
ràpidament fins a 2009 (gairebé un 27%) encara 
que posteriorment també s’ha estabilitzat i ha 
caigut un poc més que a la Ribera del Xúquer. En 
aquesta dinàmica ha influït de manera molt sig-
nificativa la població de nacionalitat estrangera, 
que va créixer de manera intensa en l’àrea fun-
cional, en termes absoluts i relatius, entre 1999 
i 2009 (passant de representar tot just un 1% de 
la població de l’àrea funcional a superar el 10%), 
si bé s’ha reduït posteriorment fins arribar al 9% 
el 2016, gairebé cinc punts menys que el nivell 
existent a la Comunitat Valenciana en 2016.

Per tant, la dinàmica de la població estrangera 
explica en gran part l’evolució poblacional de 
l’àrea funcional (el 74% de l’augment de la po-
blació entre 1999 i 2009 es deu a l’increment 
d’estrangers, així com el 80% de la reducció de 
població entre 2009 i 2016). No obstant això, és 
una de les àrees funcionals amb menor presèn-
cia relativa de població estrangera. Cal assenya-
lar referent a això també que el protagonisme de 

l’augment d’aquesta població fins a 2006 corres-
pon als estrangers no procedents de la Unió Eu-
ropea, mentre que a partir de 2007, en el context 
de crisi econòmica, la presència en l’àrea funci-
onal de persones estrangeres de origen extraco-
munitari és inferior a la dels membres de la Unió 
Europea (Figura 2).

L’índex d’envelliment de la població (relació en-
tre la població major de 64 anys i la menor de 
16 anys) és pràcticament igual a la mitjana va-
lenciana i, encara que es va reduir fins al 2010, 
en el període recent està creixent. No obstant 
això, el nivell d’envelliment és una mica superi-
or en l’àrea de la Ribera Baixa (d’acord amb les 
dades demogràfiques del Portal Estadístic de la 
Generalitat Valenciana). La piràmide poblacio-
nal (Figura 3) mostra un perfil bastant similar 
a la Comunitat Valenciana quant a estructura 
d’edats i sexe.

Pel que fa al nivell educatiu de la població ocu-
pada, les dades del Cens de Població de 2011 
mostren a la Ribera del Xúquer una escassa pre-
sència d’analfabets i persones sense estudis (2% 
del total), prop d’un 10% de persones amb estu-
dis de primer grau (cinc o més anys d’estudis, 
no arribar al nivell obligatori), un predomini dels 
estudis de segon grau (ensenyament secundari, 
obligatòria i postobligatòria, que suposa gairebé 
el 65% de la població ocupada) i una presència 
de les persones amb estudis de tercer grau (di-
plomatura, llicenciatura, grau, màster, doctorat) 
que, tot i ser important (més del 23% dels ocu-
pats), és cinc punts inferior al nivell existent a la 
Comunitat Valenciana. Respecte a les diferències 
de gènere en els nivells educatius (Figura 4), tro-

Figura 1. Xifres oficials de població (Padró Municipal, INE). 

Agrupació de municipis de l’àrea funcional de la Ribera 

del Xúquer i Comunitat Valenciana. Índex 1998 = 100.
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bem que la proporció de dones ocupades amb 
estudis de tercer grau supera en més de deu 
punts a la dels homes, sent per contra inferior 
en els estudis de primer i segon grau. Això fa re-
ferència a la necessitat de les dones de comptar 
amb mèrits superiors als dels homes per acce-
dir a l’ocupació.

L’anàlisi de les activitats econòmiques predomi-
nants ens permet caracteritzar en termes d’ocu-
pació l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer. A 
partir de les afiliacions a la Seguretat Social po-
dem veure el pes relatiu de cada activitat produc-
tiva en l’àrea funcional, i també comparar-lo amb 
el que té en el conjunt de la Comunitat Valenci-
ana i d’aquesta manera establir l’especialització 

relativa del territori que ens ocupa (Figura 5). El 
sector amb més presència a la Ribera del Xú-
quer és la indústria manufacturera, que suposa el 
2017 prop del 21% dels llocs de treball de l’àrea, 
sis punts per sobre del pes que té en l’àmbit va-
lencià i, per tant, aquesta àrea funcional presenta 
una especialització relativa en la indústria manu-
facturera. Dins de l’activitat industrial, destaca a 
la Ribera del Xúquer la importància de la indústria 
alimentària (més de la tercera part), la fabricació 
de productes metàl·lics i maquinària (gairebé la 
quarta part) i la indústria de la fusta i del moble. A 
més distància se situa la fabricació de vehicles de 
motor, ja que el nucli d’aquesta indústria es troba 
a Almussafes, municipi que no pertany a aquesta 
àrea funcional però està contigu a ella. Ara bé, des 
de la perspectiva territorial resulta evident l’em-
penta de Ford sobre les comarques de la Ribera 
Alta i la Ribera Baixa (que sí inclou a Almussafes), 
en termes de teixit industrial, innovació i ocupació. 
L’altra activitat productiva significativa a la Ribe-
ra del Xúquer és l’agricultura, que suposa el 2017 
un 9,5% dels llocs de treball (gairebé sis punts 
per sobre del seu pes en l’àmbit valencià, tot i que 
cal tenir en compte l’estacionalitat de l’activitat) i 
en la qual, doncs, aquesta àrea presenta una es-

pecialització relativa. Es tracta d’una agricultura 
amb productes de qualitat i innovadors, recone-
guts com denominacions d’origen (el kaki Ribera 
de Xúquer, amb una creixent presència, l’arròs 
cultivat a la Ribera Baixa, l’agricultura ecològica 
certificada, la mel), sent la major extensió de cul-
tiu dedicada a la taronja, amb una àmplia tradició 

i impacte econòmic en l’àrea malgrat les seves 
debilitats, com el minifundisme, la manca de re-
novació generacional o la baixa formació (March, 
Benavent i Solves 2017). Ara bé, en comparació 
amb altres territoris valencians de tradició citrí-
cola, aquesta zona presenta una major disponi-
bilitat relativa de mà de mà, tant en general com 
especialment per a la realització de les tasques 
més especialitzades. La combinació d’activitat 
agrícola, indústria alimentària i comercialització 
a l’engròs (amb paper significatiu de les coope-
ratives agràries) apareix com una de les especi-
ficitats d’aquest territori.

Pel que fa a l’hostaleria, en el conjunt l’àrea no 
presenta una importància superior a la mitjana 
valenciana (suposa prop del 9% dels llocs de 
treball del territori), però es concentra de forma 
significativa a la zona litoral, particularment a 
Cullera. En aquesta localitat, on es troben la mei-
tat de les places d’allotjament de l’àrea funcional 
(seguida per Sueca, que suposa més de la terce-
ra part de l’oferta d’allotjament), es desenvolupa 

un turisme estacional de segona residència d’es-
tiu, basat en les platges, en gran part en aparta-
ments turístics i càmping (el que no suposa una 
elevada despesa per turista) i bastant menys en 
hotels. Altres formes de turisme, basades per 
exemple en la promoció de valors agraris i el 
patrimoni cultural, estan sent potenciades per 
organismes públics i iniciativa privada (com els 
programes de Ribera Turisme), però el seu nivell 
de desenvolupament és molt inferior.

L’activitat comercial té pràcticament el mateix 
pes en l’ocupació localitzada en l’àrea funcional 
que en l’àmbit autonòmic (al voltant del 21%), pel 
que no es pot parlar d’especialització relativa en 
aquest cas. Ara bé, cal assenyalar una presència 
significativa en la Ribera del Xúquer del comerç 
a l’engròs, amb més llocs de treball que el co-
merç minorista (al contrari del que passa a nivell 
valencià). El sector de la construcció té una im-
portància un poc superior a la mitjana valenci-
ana (8%). Els serveis públics, en canvi, tenen en 
aquesta àrea funcional una menor importància 
de la que presenten en el conjunt de la Comu-
nitat Valenciana; destaca l’elevada concentració 
que presenta l’ocupació sanitària a Alzira (seu de 
l’hospital de referència de l’àrea funcional).

Un últim element a considerar en l’anàlisi dels 
recursos territorials és el capital social, el teixit 
associatiu i institucional i les xarxes que s’es-
tableixen entre els agents econòmics, socials i 
polítics, que permeten establir estratègies ter-
ritorials coordinades, així com les relacions de 
cooperació essencials per la reproducció dels re-
cursos endògens que són a la base del desenvo-
lupament local i la captació de recursos exògens. 
A la Ribera del Xúquer destaca en primer lloc 
l’organització institucional i política, encapçalada 
per les mancomunitats de la Ribera Alta i de la 
Ribera Baixa, que inclouen pràcticament tots els 
municipis de les seves comarques i compten amb 
una llarga tradició i un bon nombre de serveis 
mancomunats i activitats molt diverses. Ambdues 
col·laboren a través del Consorci de la Ribera, del 
qual depenen entitats significatives per al desen-
volupament local com Ribera Turisme i el Pacte 

Figura 3. Piràmides de Població 2016. Font: Padró Munici-

pal Continu (Portal Estadístic Generalitat Valenciana). Àrea 

Funcional de la Ribera del Xúquer i Comunitat Valenciana.

Figura 4. Població ocupada segons nivell educatiu i sexe. 

Font: Cens de Població 2011 (INE). Àrea Funcional Ribera 

del Xúquer.

A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. B. Indústries 
extractives. C. Indústria manufacturera. D. Subministrament 
d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. Subminis-
trament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus. F. 
Construcció. G. Comerç a l’engròs i al detall; reparació de ve-
hicles de motor. H. Transport i emmagatzematge. I. Hostaleria. 
J. Informació i comunicacions. K. Activitats financeres i d’as-
segurances. L. Activitats immobiliàries. M. Activitats profes-
sionals, científiques i tècniques N. Activitats administratives i 
serveis auxiliars. O. Administració pública i defensa; Seguretat 
Social. P. Educació. Q. Activitats sanitàries i de serveis soci-
als. R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment. S. 
Altres serveis. T. Activitats de les llars que donen ocupació a 
personal domèstic.

Figura 5. Afiliacions a la Seguretat Social per secció 

d’activitat (dades 2n trimestre). Font: Conselleria d’Eco-

nomia Sostenible. 

Figura 2. Xifres oficials de població (Padró Municipal, 

INE). Població segons nacionalitat. Agrupació de munici-

pis de l’àrea funcional de la Ribera del Xúquer.
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Territorial per l’Ocupació en la Ribera (PATER), 
que desenvolupa polítiques actives d’ocupació i 
que està canalitzant la participació comarcal de 
la Ribera en els programes del SERVEF, entre ells 
els projectes d’Avalem Territori, particularment la 
realització d’un diagnòstic socioeconòmic de la 
Ribera (March, Benavent i Solves 2017).

Cal assenyalar també l’existència d’una xarxa 
d’Agents de Desenvolupament Local, depen-
dents d’ajuntaments i mancomunitats, diverses 
oficines AFIC per al foment del comerç, així com 
les oficines del SERVEF (radicades a Alzira, Car-
caixent, Carlet i Sueca, encara que no cobreixen 
la totalitat de municipis de l’àrea funcional). La 
Ribera del Xúquer compta igualment amb bon 
nombre d’associacions culturals i de participa-
ció social d’àmbit local, a més d’associacions de 
caràcter econòmic (agrupacions d’empresaris, 
de comerciants, d’hotelers) també de caràcter 
municipal en general. No obstant això, el di-
agnòstic socioeconòmic de la Ribera realitzat 
pel PATER indica que el model d’associació eco-
nòmica hauria de millorar per generar sinergi-
es entre els agents empresarials i les decisions 
polítiques, detectar possibilitats d’innovació i de 
generació d’oportunitats de negoci i ocupació 
en el territori (March, Benavent i Solves 2017).

ANÀLISI DEL MERCAT LABORAL

La caracterització laboral d’un territori requereix 
analitzar el grau d’incorporació de la població al 
mercat laboral, ja siga treballant o buscant feina 
(població activa i taxa d’activitat), la incidència 
de la desocupació entre la població activa (taxa 
d’atur) i la de l’ocupació entre la població en edat 
de treballar (taxa d’ocupació), així com les condi-
cions en què es desenvolupa el treball pel que fa 
a la seua estabilitat, jornada, etc. La disponibilitat 
de fonts estadístiques fiables a nivells inferiors 
a la comunitat autònoma i província és com-
plicada, ja que la font estàndard (l’Enquesta de 
Població Activa, elaborada per l’Institut Nacional 
d’Estadística) no permet l’explotació de manera 
fiable. Per tant, utilitzarem diferents fonts (Cens 
de Població de 2011, Afiliacions al Registre de la 

Seguretat Social, atur registrat per les oficines 
del SERVEF, etc.), assumint les seves limitacions, 
per aportar una imatge el més completa possi-
ble de la situació laboral de la Ribera del Xúquer.

El Cens de Població de 2011, elaborat en un mo-
ment de profunda crisi econòmica, ens dóna una 
primera imatge de l’àrea funcional pel que fa 
a la relació de la població en edat de treballar 
amb l’activitat econòmica (Taula 1). La taxa d’ac-
tivitat a la Ribera del Xúquer era un 63% (calcu-
lada sobre la població de 16 i més anys), molt 
poc inferior a la de la Comunitat Valenciana. No 
obstant això, s’aprecia una major taxa d’activitat 
en els municipis de l’àrea funcional enclavats a 
la comarca de la Ribera Alta que en els corres-
ponents a la Ribera Baixa. L’activitat masculina 
superava en gairebé deu punts la femenina (en 
línia amb la mitjana valenciana), indicant una 
menor incorporació laboral de les dones relaci-
onada amb el desigual repartiment de gènere de 
les tasques domèstiques. D’altra banda, segons 
aquesta font la taxa d’atur el 2011 a la Ribera del 
Xúquer era gairebé un 34%, pràcticament igual 
al nivell autonòmic, i també en aquest sentit es 
troba una pitjor situació La Ribera Baixa, amb 
una taxa d’atur superior en més de cinc punts a 
la de la Ribera Alta. Novament apareix el biaix de 
gènere, ja que la taxa d’atur femenina era més 
de sis punts superior a la masculina. Finalment, 
la taxa d’ocupació (síntesi dels problemes d’ac-
tivitat i atur) en l’àrea funcional era gairebé el 
42%, una mica inferior a la mitjana valenciana, 
amb una pitjor situació en el cas dels municipis 
de la Ribera Baixa i un important biaix en contra 
de les dones.

El Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana 
presenta una explotació de l’Enquesta de Po-
blació Activa (EPA) a nivell comarcal que, si bé 
no té la fiabilitat d’aquesta font a nivell nacional, 
autonòmic i provincial, ens pot donar una imat-
ge de com han evolucionat les taxes d’activitat, 
ocupació i atur a les comarques de la Ribera Alta 
i la Ribera Baixa des del 2009 a 2017, recollint 
per tant l’impacte de la crisi i la recent recupera-
ció de l’ocupació. Destaca d’acord amb aquesta 

font el fort augment de la taxa d’atur entre 2009 i 
2013 (entre vuit i nou punts) així com el descens 
posterior, tot i que la incidència de la desocupa-
ció supera el 2017 el nivell de 2009 (i per tant 
el que existia a l’inici de la crisi), mostrant que 
encara queda un camí significatiu per recórrer 
pel que fa a la reducció de les taxes d’atur. Amb 
les precaucions que mereixen aquestes dades, 
s’assenyala una major incidència de la deso-
cupació a la Ribera Alta, però un pitjor nivell de 
la Ribera Baixa en termes d’activitat i ocupació. 
La taxa d’activitat s’hauria mantingut en aquest 
període a la Ribera Alta i hauria baixat lleument 
a la Ribera Baixa, estant per sobre de la mitjana 
valenciana en el primer cas (amb un 77% de la 
població de 16 a 64 anys activa) i per sota en el 
segon (menys del 75%). La taxa d’ocupació hau-
ria caigut fortament fins a 2013 (amb una des-
trucció d’ocupació més intensa a la Ribera Baixa) 
i ve augmentant des de llavors, de manera que el 
2017 s’hauria assolit el nivell de 2009, però en-
cara s’estaria per sota de la taxa d’ocupació que 
existia a l’inici de la crisi.

Podem captar la dinàmica més recent de l’ocu-
pació a la Ribera del Xúquer a partir de les dades 
d’afiliacions a la Seguretat Social a les quals ja 
ens hem referit anteriorment, que fan referèn-
cia als llocs de treball existents en el territori. 
Entre 2013 i 2017, un cop finalitzada la intensa 
destrucció d’ocupació prèvia, les afiliacions a la 
Seguretat Social en l’àrea funcional han crescut 
més del 13%, si bé ho han fet gairebé dos punts 
per sota de l’augment registrat a la Comunitat 
Valenciana. Per tant, el dinamisme de l’ocupació 
a la Ribera del Xúquer és una mica inferior a la 

mitjana valenciana. Tornant a la perspectiva sec-
torial que abans s’ha esbossat, recordarem que 
tant les indústries manufactureres (sobretot la 
indústria alimentària i la fabricació de productes 
metàl·lics i maquinària) com el comerç suposen 
en 2017 al voltant del 21% dels llocs de treball 
de l’àrea, l’agricultura prop del 10%, construcció i 
hostaleria entre el 8% i el 9% cadascuna i sanitat 
i serveis socials un 5% (Figura 6). En tots ells ha 
crescut l’ocupació entre 2013 i 2017, tot i que al-
guns han crescut per sobre de la mitjana (cons-
trucció, hostaleria, sanitat, comerç), amb el que 
el seu pes relatiu en l’àrea ha augmentat, mentre 
que altres no han estat tan dinàmics i han man-
tingut o perdut importància relativa (indústries 
manufactureres, agricultura).

Les dades del Registre d’afiliacions a la Segure-
tat Social ens permeten també analitzar la pre-
sència de les dones en l’ocupació de la Ribera del 
Xúquer. El 2013 la taxa de feminització estava 
propera al 41% del total d’afiliacions i el 2017 és 
una mica inferior, mostrant que en l’etapa recent 
la recuperació de l’ocupació en l’àrea funcional 
és una mica més intensa per als homes que per 
a les dones. Es tracta en qualsevol cas de nivells 
de feminització de l’ocupació inferiors en quatre 
punts als que es registren a la Comunitat Valen-
ciana, mostrant una dificultat especial d’inserció 
laboral de les dones a la Ribera del Xúquer.

Pel que fa a les condicions d’ocupació i treball, 
les afiliacions al Règim General de la Segure-
tat Social (llocs de treball assalariats) mostren 
una important incidència de la temporalitat en 
l’ocupació de l’àrea funcional. En 2013 una mica 

Taxa activitat (Cens 2011) Taxa atur (Cens 2011) Taxa ocupació (Cens 2011)

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones

Àrea Funcional (AF) La 
Ribera del Xúquer

62,9% 67,8% 58,0% 33,7% 30,9% 37,1% 41,7% 46,9% 36,5%

La Ribera Alta (només 
municipis de l’AF)

63,8% 68,6% 59,0% 32,2% 29,3% 35,5% 43,2% 48,5% 38,0%

La Ribera Baixa (no-
més municipis de l’AF)

60,7% 65,8% 55,7% 37,7% 34,8% 41,0% 37,9% 42,9% 32,8%

Comunitat Valenciana 63,6% 68,0% 59,3% 33,4% 30,8% 36,3% 42,4% 47,1% 37,8%

Taula 1. Població de 16 i més anys en relació amb l’activitat econòmica, per sexe. Font: Cens de Població 2011 (INE).
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més del 31% dels llocs de treball de la Ribera 
del Xúquer es cobrien amb persones contracta-
des temporalment, proporció que ha augmentat 
fins a aconseguir més del 34% el 2017 (igualant 
la taxa de temporalitat de la Comunitat Valen-
ciana), mostrant que les ocupacions temporals 
han crescut més intensament que les indefi-
nides. Per valorar l’extensió de la temporalitat 
podem utilitzar dades de contractes registrats 
de caràcter temporal, que ofereixen una imat-
ge de la rotació de contractes en els llocs de 
treball temporals. En aquest sentit, gairebé un 
93% dels contractes registrats per les oficines 
públiques d’ocupació en 2016 a la Ribera del 
Xúquer són temporals. Després de l’etapa més 
dura de la crisi, que va reduir el volum de con-
tractes però va augmentar la seua temporalitat 
(el 2013 la proporció de contractes temporals 
va ser gairebé un 95% del total), s’ha superat 
el nivell de registre de contractes anterior a la 
crisi (pràcticament 91.000 el 2016). Ara bé, això 
no s’ha de confondre amb haver assolit el nivell 
d’ocupació previ a la recessió, ja que una matei-
xa persona pot tenir diferents contractes tem-
porals al llarg de l’any i s’estan finalitzant con-
tractes i realitzant-ne de nous al mateix temps. 
El que sí que indiquen aquestes dades és que el 
creixement de l’ocupació en l’etapa recent pi-
vota sobre una important temporalitat laboral i 
una elevada rotació contractual, ambdues indi-
cadores de precarietat, i que això passa en tots 
els sectors productius i per sobre de la mitjana 
de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, podem copsar la incidència de la 
jornada parcial a partir de les dades d’afiliacions 
al Règim General de la Seguretat Social, que re-
gistren en el període recent entre un 22% i un 
23% de llocs de treball a jornada parcial a La Ri-
bera del Xúquer, una mica per sota de la mitjana 
valenciana. Es tracta d’un fenomen que afecta 
particularment a les dones, que en un 35% de 
casos treballen a jornada parcial en l’àrea funci-
onal en 2017, incidència que és gairebé el doble 
de la que es registra entre els homes i que ha 
crescut entre les dones des de 2013 tres punts. 
El treball a jornada parcial es configura així com 

una forma d’ocupació diferencialment femenina 
i, en la mesura que s’associa amb salaris insufi-
cients, precària.

Finalment, hem d’analitzar el problema de la de-
socupació a la Ribera del Xúquer, a partir de les 
dades d’atur registrat a les oficines del SERVEF. 
Destaca l’enorme augment de la desocupació 
des de 2007 a 2013 (creix gairebé el triple, per 
sobre de l’increment mitjà valencià), i la poste-
rior reducció (un 32% entre 2013 i 2017, també 
superior a la mitjana valenciana), que no ha tor-
nat l’àrea funcional als nivells previs a la crisi: 
l’atur registrat el 2017 és encara el doble que el 
2007. La feminització de la desocupació és un 
altre element significatiu a tenir en compte: el 
2007 un 65% dels aturats registrats eren dones, 
proporció que descendeix fins al 50% el 2013 i 
torna a augmentar fins al 59% el 2017. És a dir, la 
major incidència femenina de la desocupació és 
un element estructural que la crisi va equilibrar 
per la pèrdua d’ocupació masculina (i pel pas a la 

inactivitat de part dels homes), però que reapa-
reix amb la recuperació de l’ocupació recent, 
més intensa entre els homes com ja es va apun-
tar anteriorment. Si ens referim a la incidència 
de l’atur registrat sobre la població (aproximació 
a la taxa d’atur, tot i que inferior a aquesta ja que 
no es calcula sobre la població activa sinó sobre 
el conjunt de la població), s’observa de nou l’im-
pressionant augment lligat a la crisi i la posterior 
reducció insuficient (Figura 7). Ara bé, aquesta 
incidència és inferior que en el conjunt de la Co-
munitat Valenciana.

El sistema de relacions laborals a la Ribera del 
Xúquer s’ha caracteritzat per una presència sin-
dical relativament significativa, particularment 
en les empreses més grans, ja siga en el sector 
de manipulat hortofructícola o en la indústria re-
lacionada amb l’automoció. No passa així en el 
turisme de l’àrea ni en les petites empreses del 
comerç. Els sindicats i organitzacions empresa-
rials implantades a la zona han estat, a més, 
un dels agents que han propiciat el desenvolu-
pament de pactes per l’ocupació, com el PATER 
(March, Benavent i Solves 2017).

ANÀLISI INTEGRAT

Destacarem en aquest apartat alguns problemes 
i possibilitats que presenta la Ribera del Xúquer 
de cara a un major i millor desenvolupament de 
l’ocupació. La primera qüestió a plantejar en ter-
mes laborals és l’existència d’un problema signifi-
catiu d’atur, tot i la dinàmica recent de creixement 
econòmic, que afecta especialment a les dones. 
D’altra banda, es detecta una important precari-
etat laboral, tant en l’extensió de la temporalitat 
(que està creixent en el període recent) com en 
una incidència de la jornada parcial que, de nou, 
recau sobretot en les dones. També es pot asse-
nyalar un problema d’accés a l’ocupació dels jo-
ves. Tot això ens remet a la necessitat d’una estra-
tègia de foment de l’ocupació que ha de connectar 
amb el desenvolupament del sistema productiu.

L’agricultura ha estat i és una important activitat 
en l’àrea funcional, que concentra un important 

volum d’ocupació i es connecta amb la indústria 
agroalimentària i el comerç a l’engròs dels pro-
ductes agrícoles. Es compta amb productes de 
qualitat (cítrics, arròs, caqui) i canals de comerci-
alització desenvolupats, però hi ha problemes de 
baixa rendibilitat de les explotacions, estaciona-
litat de l’activitat i de l’ocupació, falta de motiva-
ció dels joves per treballar en el sector, escasse-
tat d’emprenedors i competència d’altres països 
(March, Benavent i Solves 2017). Potenciar el 
clúster agroindustrial, augmentar la racionalit-
zació de cultius, reduir l’estacionalitat, generar 
i difondre innovacions resulta estratègic per a 
aquest sector i per al territori, donat el seu im-
pacte econòmic i l’efecte d’arrossegament sobre 
altres activitats (Generalitat Valenciana 2012: 9).

En l’àmbit industrial, a més de la indústria ali-
mentària (que és l’activitat predominant), hi ha 
una presència significativa de la fabricació de 
productes metàl·lics i maquinària, de la indústria 
de la fusta i el moble i de certa indústria relacio-
nada amb l’automoció (per la influència de Ford, 
encara que Almussafes queda fora de l’àrea fun-
cional) que han de contemplar-se com la base del 
desenvolupament industrial de l’àrea. No obstant 
això, sobretot si descartem la fabricació de vehi-
cles, hi ha una manca d’innovació i cooperació en 
les empreses industrials, de mida relativament 
reduïda, una certa dependència de la construcció 
(pel que fa a la fabricació de productes metàl·lics i 
moble), problemes d’inversió i formació en tecno-
logies avançades, així com deficiències en els po-
lígons industrials (March, Benavent i Solves 2017). 
Amb tot, en alguna de les Jornades de discussió 
organitzades pel PATER amb vista a la realització 
del diagnòstic territorial de la Ribera del Xúquer, 
s’han detectat alguns processos incipients d’in-
novació interessants, protagonitzats per individus 
d’elevada qualificació i consistents en iniciatives 
empresarials i d’innovació que s’inscriuen essen-
cialment en la interacció entre els sectors ener-
gètic, metàl·lic i de maquinària, que mobilitzen a 
comunitats d’enginyers.

Dins el sector terciari, el fet que l’hostaleria no 
presenti una importància superior a la que té com 

A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. B. Indústries ex-
tractives. C. Indústria manufacturera. D. Subministrament d’ener-
gia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. Subministrament 
d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus. F. Construc-
ció. G. Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de mo-
tor. H. Transport i emmagatzematge. I. Hostaleria. J. Informació 
i comunicacions. K. Activitats financeres i d’assegurances. L. 
Activitats immobiliàries. M. Activitats professionals, científiques 
i tècniques N. Activitats administratives i serveis auxiliars. O. 
Administració pública i defensa; Seguretat Social. P. Educació. Q. 
Activitats sanitàries i de serveis socials. R. Activitats artístiques, 
recreatives i d’entreteniment. S. Altres serveis. T. Activitats de les 
llars que donen ocupació a personal domèstic.

Figura 6. Afiliacions a la Seguretat Social per secció 

d’activitat (dades 2n trimestre). Font: Conselleria d’Eco-

nomia Sostenible.
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a mitjana a la Comunitat Valenciana és un indica-
dor de la manca de desenvolupament del turisme, 
tot i les potencialitats que La Ribera del Xúquer 
podria tenir en aquest camp. L’activitat turísti-
ca es concentra a la zona litoral (on també hi ha 
una important presència d’habitatges de segona 
residència), de forma relativament poc organitza-
da, amb un excessiu pes d’allotjaments a aparta-
ments i bastant menor en hotels, molt centrada 
en les platges. S’ha plantejat en aquest àmbit la 
possibilitat poc desenvolupada de connectar el 
producte sol i platja amb els recursos naturals de 
la zona interior i el patrimoni cultural existent, el 

que requereix establir i millorar una infraestruc-
tura verda basada en el Riu Xúquer, que perme-
tria el desenvolupament d’un turisme més potent 
i menys estacional que l’actual (Generalitat Valen-
ciana 2012). Pel que fa a l’activitat comercial, és 
força significativa en l’àrea, sobretot la comercia-
lització a l’engròs esmentada anteriorment, sent 
més problemàtica la situació del comerç al detall, 
que presenta les dificultats i necessitats generals 
d’aquest tipus d’activitat (promoció, millora dels 
canals de venda, especialització, etc.).

Finalment, convé assenyalar una sèrie de pro-
blemes relacionats amb el sistema formatiu de 
la Ribera del Xúquer, tal com s’han formulat en el 
procés participatiu desenvolupat per al diagnòstic 
socioeconòmic de la Ribera en el marc de Avalem 
Territori (March, Benavent i Solves 2017). Es de-
tecta la necessitat d’una organització territorial de 
l’àrea per a la formació professional, amb la par-
ticipació dels agents socials i institucionals im-
plicats, que permeti detectar noves possibilitats 
d’ocupació i dissenyar les accions formatives ade-
quades per al seu desenvolupament. Així mateix, 
un major foment de l’emprenedoria i de les habili-
tats socials, formació en economia social i cultura 
empresarial. Tot això podria desenvolupar-se en 
el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació en la 
Ribera, en connexió amb el SERVEF.

Figura 7. Atur registrat / Població de 15 i més anys. 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’atur registrat del 

Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i dades 

de població de 15 i més anys del Padró Municipal Con-

tinu (INE).

La Generalitat Valenciana proposà en 2012 una 
estratègia territorial que deuria guiar el creixe-
ment sostenible de la Comunitat Valenciana fins 
a 2030 en matèries com, entre altres, l’aigua, el 
sòl, el paisatge, l’habitatge, el patrimoni ambien-
tal, el món rural, les infraestructures, la innova-
ció i la dinamització econòmica. Esta estratègia 
territorial definia com adequats per a la gestió i 
la planificació territorial supramunicipal una sè-
rie d’àmbits territorials intermedis denominats 
àrees funcionals, delimitades a partir de crite-
ris com el desplaçament de persones, expansió 
urbana, prestació de serveis supramunicipals i 
corredors de transport públic. Aquestes àrees 
devien ser capaces d’articular el territori de ma-
nera integral i ordenada.

Es tracta de 15 àrees funcionals que pretenen 
que cada àmbit territorial tinga un llindar mínim 
de població (uns 100.000 habitants) que la faci 
viable funcionalment. Dins d’aquesta divisió for-
men part de l’àrea funcional de Xàtiva la Canal 
de Navarrés, la Costera i alguns pobles del sud 
de la Ribera Alta (als quals ens referirem com la 
Ribera xativina).

L’àrea funcional de Xàtiva comprèn 38 municipis, 
amb una població d’uns 110.000 habitants (el 
2,2% regional) i una superfície de 1.240,6 km2 (el 

5,3% regional), el que su-
posa una densitat d’uns 
90 habitants per km2, inferior a la mitjana valen-
ciana. Aquesta població ha experimentat un rit-
me de creixement moderat: el 14% en el període 
1991-2009, inferior a la mitjana i provincial.

Pel que fa a la distribució espacial, aquest crei-
xement demogràfic ha estat força homogeni en 
el conjunt de l’àrea funcional, excepte a la Canal 
de Navarrés i en àrees perifèriques i poc acces-
sibles de la resta de l’àrea, on es presenten taxes 
negatives. El municipi de Xàtiva ha experimentat 
un creixement del 20% en els últims 20 anys fins 
a arribar als 29.000 habitants i, de la resta dels 
municipis, només Canals (13.775 hab.) superava 
els 10.000 habitants el 2016.

Al marge de la tradicional funció terciària de 
la capital xativina, l’àrea funcional de Xàtiva és 
un territori de tradició agrícola i industrial, amb 
un valor creixent dels serveis i decreixent de la 
construcció (sector que no ha deixat de perdre 
empleats des de 2008). L’agricultura es man-
té encara amb una mica menys del 10% de la 
població activa (el triple que el valor mitjà auto-
nòmic); la indústria, concentrada especialment 
al corredor del Riu Cànyoles (Xàtiva-Canals-l’Al-
cúdia), suposa menys del 20%, i gairebé el 60% 
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està ocupada en el sector serveis. Com que és un 
territori de baixa densitat relativa, la superfície 
artificial a penes suposa el 0,8% del total, l’agrí-
cola el 41% i el restant 58% és sòl forestal.

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 Costera, 
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, Chella, Anna, Quesa, Bolbaite i Bicorp) 
i els pobles adjacents de la Ribera Alta o Ribera 
xativina, formada per Vilanova de Castelló, Ma-
nuel, l’Ènova, Senyera, Sant Joanet i Rafelguaraf 
(conca baixa del riu Albaida), d’una banda, i per 
Sumacàrcer, Cotes, Sallent, Càrcer, Alcàntera i 
Beneixida (Vall de Càrcer), de l’altra. Aquestes 
dues subcomarques que formen la Ribera xati-
vina van ser incloses per Joan Soler el 1970 a 
la comarca de la Ribera Alta, però tradicional i 
històricament han basculat sempre cap Xàtiva, 
igual que els pobles de la Canal de Navarrés, i 
alguns altres de la Vall d’Albaida (Benigànim, 
Bellús, Alfarrasí, etc.) que estan inclosos en 
l’àrea funcional d’Ontinyent.

Aquest territori ha estat tradicionalment l’espai 
de connexió entre els espais litorals de la Comu-
nitat Valenciana i les rutes de comunicació amb 
la Meseta i el centre peninsular. Aquesta posició 
estratègica s’ha revalorat recentment amb l’exe-
cució de l’autovia central de comunicació dels 
espais industrials de l’interior, com els d’Onti-
nyent, Alcoi o la Foia de Castalla.

Per aprofitar la bona accessibilitat de l’àrea de Xà-
tiva i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
el desenvolupament sostenible del territori, sobre 
l’Àrea Funcional de Xàtiva es proposa una gran vi-
sió estratègica amb l’horitzó del 2030 que consis-
teix en ser el gran espai de articulació territorial en-
tre el litoral i l’interior de la Comunitat Valenciana.

ANÀLISI TERRITORIAL ÀREA FUNCIONAL  
DE XÀTIVA 

Anàlisi del diagnòstic local supramunicipal 
amb perspectiva territorial:

El capital natural: els recursos naturals

La superfície forestal de l’àrea d’estudi arri-
ba a una mitjana propera al 60% del territori. 
És més alta a la Canal de Navarrés (gairebé el 
80%), més baixa a la Costera (50%, però major 
a la Vall de Montesa que a la Costera estricta) i 
encara més baixa a la Ribera xativina (sobre el 
30%). D’aquestes dades podem concloure que 
estem davant d’una zona diversa i complexa, 
que compta amb àrees d’un elevat valor pai-
satgístic i ambiental. El context natural és fo-
namental en el disseny del desenvolupament 
socioeconòmic de la Canal de Navarrés i de la 
Vall de Montesa (Montesa, Vallada, Moixent, la 
Font de la Figuera), i ho és una mica menys a 
la Costera estricta (Xàtiva-Canals) i a la Ribe-
ra xativina, molt més desenvolupades des del 
punt de vista agrari.

La preocupació de la població pels problemes 
ambientals és elevada. Existeixen diverses as-
sociacions ecologistes, destacant entre elles 
les que vetllen per la protecció del Massís del 
Caroig, que és l’àrea de major valor ecològic 
d’aquesta àrea funcional. A la Canal de Navar-
rés, amb un entorn natural més ric i suscepti-
ble de degradar-se, la conscienciació és major 
que en les àrees més urbanitzades de la Cos-
tera i la Ribera xativina.

El capital humà: els recursos humans

Las cualificaciones laborales de la zona se ca-
racterizan en su gran mayoría por ser de nivel 
bajo. Destaca el perfil del funcionariado (sanidad, 
educación, hacienda, justicia, policía, etc.) en la 
ciudad de Xàtiva, por la centralidad de la misma, 
aunque muchos de estos trabajadores no resi-
den en la ciudad, sino que se desplazan a ella 
cada día para trabajar.

En els últims anys estan apareixent noves 
qualificacions laborals com a conseqüència 
de canvis en el mercat laboral, per iniciativa 
d’alguns emprenedors o també a causa de no-
ves ofertes formatives. Cal ressaltar el sector 
vitivinícola de la Vall de Montesa (i Énguera), 
que ha tingut el seu auge a partir de la crisi. El 
personal ocupat en aquest sector no és massa 
qualificat, en la seua gran majoria. Els agents 
socials del territori coincideixen que s’hauria 
d’oferir formació adreçada a aquest sector. El 
sector agroforestal, sobretot a la Canal, co-
mença a ressorgir per iniciativa de molts con-
sistoris que volen potenciar aquest sector per 
tal de promoure el turisme rural. S’insisteix 
entre els agents en què s’hauria d’estudiar for-
mació professional d’aquesta branca a la zona. 

Un altre sector en auge és el de l’ajuda a do-
micili, a causa del envelliment de la població. 
Els agents socials demanen l’aparició d’ofer-
ta formativa en aquest sector, ja que moltes 
vegades les persones que exerceixen aquesta 
professió són personal no qualificat.

Sobre el sector turístic es demana un turis-
me de qualitat i respectuós amb l’entorn. Es 
pot diferenciar un turisme cultural a la zona 
de Xàtiva i alguns enclavaments de la Vall de 
Montesa (castell de Montesa, poblat ibèric de 
les Alcusses, cellers vitivinícoles), i un turisme 
natural i rural al voltant del massís del Caroig 
(Canal de Navarrés). 

Pel que fa a la indústria, cal citar l’enginyeria 
electrònica i les noves tecnologies, com un 
focus molt concret a la ciutat de Xàtiva (INEL-
COM), la indústria agroalimentària a la Canal 
de Navarrés (pastisseria), la Vall de Montesa 
(vitivinícola ), l’Horta de Xàtiva (hortícola) i la 

Ribera xativina (conserves de fruites i verdu-
res). La indústria del moble està present a la 
Vall de Montesa i a Novetlè (al costat de Xàti-
va), i dins d’aquest subsector destaca la fabri-
cació de arques fúnebres a Xàtiva i voltants. El 
que resta de la indústria endògena del tèxtil i 
confecció, que antany va ser cabdal en l’econo-
mia local, es localitza en el triangle Xàtiva-Ca-
nals-l’Alcúdia.

Podem destacar que la Costera estricta es ca-
racteritza pel sector serveis, però també pel 
turisme i la indústria del moble, tèxtil i infor-
màtica, mentre que a la Canal i la Ribera xati-
vina prima l’agricultura i la indústria agroali-
mentària, i a la Vall de Montesa l’elaboració de 
vi i la fabricació de mobles.

El capital social i cultural

Hi ha certes diferències respecte al capital so-
cial de la Canal i de la Costera. A la primera hi 
ha una important trama associativa al territori 
(destaquen associacions pel desenvolupament 
rural com la del Grup d’Acció Local Massís del 
Caroig o l’associació per la defensa de la natu-
ra d’Énguera, ADENE). Es confirma la idea an-
teriorment exposada sobre la importància que 
aquesta comarca atorga al seu capital natural, 
ja que és la pròpia població la que s’organitza 
a la defensa i valoració de l’entorn.

Figura 1. Figura 2.
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A la Costera predominen associacions empresa-
rials com ADEXA i XACEX. Totes dues tenen un 
àmbit geogràfic comú: la ciutat de Xàtiva. A la 
resta del territori hi ha petites iniciatives d’as-
sociacions de comerciants i empresaris que 
rarament han fructificat. La majoria dels casos 
han quedat com a estructures buides, tot i estar 
constituïdes, per falta d’un lideratge clar i asso-
ciats que prenguin les regnes. 

Xarxes territorials i empresarials

Una de les majors debilitats d’aquest territori és 
la manca d’estructures associatives empresari-
als eficaces. En l’àmbit d’actuació del Pacte Ter-
ritorial destaquen algunes associacions per la 
seua col·laboració en projectes de desenvolupa-
ment econòmic, com ara l’Associació d’Empresa-
ris de Xàtiva i la Costera (ADEXA) i l’Associació 
d’empresaris de Xàtiva (XACEX), així com l’Asso-
ciació de empresaris del Genovés, l’associació de 
comerciants de la Canal, ASSOCIEM Canals o les 
associacions de comerciants i empresaris turís-
tics del Massís del Caroig.

En l’àmbit supramunicipal hi ha associacions 
o projectes de cooperació com el Grup d’Acció 
Local Massís del Caroig, Terres dels Alforins 
(cellers i municipis alineats en el seu objectiu) o 
el Consorci de les Comarques Centrals Valenci-
anes. Pel que fa a mancomunitats, cal esmentar 
la de la Vall de Càrcer (proveïment d’aigua po-
table), la de la conca baixa del riu Albaida per a 
serveis de benestar social, la de la Costera-la 
Canal (escombraries, sanejament, tercera edat, 
etc.) i la privativa de la Canal de Navarrés (resi-
dus, turisme, etc.).

Processos d’innovació empresarial i social

Un dels casos d’innovació que més criden l’aten-
ció és la iniciativa dels cellers de les Terres dels 
Alforins. Aquest projecte uneix territori i produc-
te per al seu màrqueting i difusió, on l’afecció al 
territori el fa una bona pràctica aplicable a altres 
àmbits. Altres processos d’innovació menors a 
nivell local són la indústria agroalimentària de 
Quesa, la de la tòfona d’Énguera (que no va fun-
cionar) i el foment de la certificació de qualitat de 
l’all tendre i de la cervesa la Socarrada de Xàtiva.

ANÁLISIS LABORAL

Aquesta àrea funcional està formada per un ter-
ritori d’interior relativament aïllat (la Canal de 
Navarrés), un d’interior però ben comunicat (la 
Vall de Montesa), una plana ben desenvolupada 
en el sector serveis (la Costera) i una altra plana 
amb gran potencial agrícola i agroalimentari (la 
Ribera xativina). No hi ha, per tant, un mercat de 
treball unificat. En tot cas per dimensió i diver-
sitat industrial i de serveis, Xàtiva seria el nucli 
principal, si bé també cal destacar el paper de 
Canals, Vilanova de Castelló, Énguera, Moixent i 
altres municipis.

El teixit empresarial de Xàtiva és el més impor-
tant d’aquesta àrea funcional. Aquesta ciutat és 
l’eix dels desplaçaments laborals i de l’oferta 
d’oci. Compta amb una àrea d’influència de mig 
centenar de municipis: tota la Costera i la Ca-
nal de Navarrés; la Ribera Xativina; i també una 
part de la Vall d’Albaida central, si bé el desen-
volupament recent de Carcaixent i Ontinyent pot 

haver disminuït lleugerament l’àrea d’influèn-
cia tradicional.

Pel que fa a l’ocupació del sector primari, repre-
senta una mica més del 6% del total de l’activitat 
productiva. En aquesta àrea funcional podem des-
tacar tant l’agricultura de regadiu com la de secà. 
El cultiu de regadiu és predominant a la Costera 
estricta (cítrics, horta d’alls tendres), i a la Ribera 
xativina (cítrics), mentre que a la Canal de Navar-
rés predomina el secà, sobretot d’olivar, i a la Vall 
de Montesa també el secà de vinya i olivera.

L’agricultura i explotació de la terra en aquesta 
àrea funcional ha estat durant molts anys su-
port econòmic i motor de l’activitat de moltes 
famílies. Això va disminuir amb l’aparició de la 
indústria i, posteriorment, amb el boom immo-
biliari. Molts agricultors van abandonar els seus 
cultius, el que ha fomentat que avui hi hagi pocs 
productors i les explotacions estiguin en mans 
de grans empreses.

La visió de l’agricultura com un sector residual, 
que complementa en ocasions a una activitat 
principal, ha acabat per convertir-lo en un sector 
en declivi. Tot i ser un territori ric i fèrtil, especial-
ment a la Costera i a la Ribera xativina, les noves 
generacions eviten emprar-se en l’agricultura. 
Tot i així, hi ha algunes iniciatives puntuals per 
posar en valor aquests productes propis, que 
precisament neixen de la col·laboració de per-
sones amb destreses en l’àmbit digital i del dis-
seny amb els productors de tota la vida. Ací cal 
destacar l’èxit de les diferents campanyes de l’all 
tendre al terme de Xàtiva o les de Terres dels Al-
forins (Moixent, la Font de la Figuera i Fontanars 
dels Alforins a la Vall d’Albaida).

Pel que fa a la indústria manufacturera, està 
principalment composta per empreses de moble 
i arques fúnebres, tèxtil i fabricació de productes 
informàtics. Algunes de les principals empre-
ses tèxtils i de confecció s’ubiquen a l’Alcúdia de 
Crespins, Canals i Xàtiva (també a Sumacàrcer), 
tot i que aquest subsector d’històrica puixança 
endògena avui ha perdut el gran auge que va ar-

ribar a tenir en el passat. Les altes taxes d’atur 
de Canals i l’Alcúdia es deuen al fet que el seu 
potencial industrial tèxtil tradicional (Ferry’s, 
Rodrigo Sancho, Impelsa, i altres empreses) ha 
desaparegut com a conseqüència del tancament 
d’empreses, que va arribar abans de la crisi de 
2008, a causa de la manca d’adaptació al mercat.

A Xàtiva destaca la fabricació de productes 
electrònics de consum, amb una mica més de 
500 persones ocupades en INELCOM Enginyeria 
Electrònica Comercial SA i altres tantes a INEL-
COM Serveis i Operacions SA. A Xàtiva també 
hi ha empreses de fabricació de paper i agro-
alimentàries i alguna gran empresa d’arques 
fúnebres com Divina Aurora. En relació amb 
aquesta última, l’empresa Indusauto, de la Llo-
sa de Ranes, es dedica a la transformació de 
vehicles fúnebres i adaptats. En Novetlè (Xaima 
Indústria Funerària SL) també hi ha alguna em-
presa important d’arques fúnebres, així com en 
Càrcer (Arques Sant Feliu SL). A la Ribera xati-
vina predominen les empreses agroalimentàri-
es lligades a la seua riquesa agrària (fruites en 
conserva Videca a Vilanova de Castelló i la mul-
tinacional AMC Spain Fresh and Natural Foods 
SL en Càrcer) i a la Vall de Montesa l’elaboració 
de vins (la Font de la Figuera, Moixent) i la fabri-
cació de mobles (Vallada, Moixent); també a No-
vetlè es fabriquen mobles (Distrimobel Saetabis 
S.L.). A la Canal de Navarrés el subsector més 
representatiu és la indústria agroalimentària, 
sobretot de pastisseria, destacant els municipis 
d’Énguera (COBOPA), Navarrés (grup Siro), Xella 
(Importaco Chocolates SA i Olis la Canal SA) i 
Quesa (Dulces La Abuela). 

D’altra banda, cal esmentar el polígon Valpark 
de Vallada, que buscava convertir-se en un gran 

Figura 3. Figura 4. Figura 5.
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centre logístic i que, amb la crisi del totxo, es 
va convertir en un dels emblemes de la mala 
gestió urbanística. 

Pel que fa al sector de la construcció, la situació 
d’aquest territori no és molt diferent al que ha pa-
tit la resta del país. Unit a una cultura empresarial 
que busca el benefici ràpid assumint riscos, molts 
empresaris locals es reconvertiren en construc-
tors durant el boom immobiliari, deixant de banda 
la seua activitat principal. Amb l’esclat de la bom-
bolla immobiliària, el territori es va trobar davant 
d’una doble pèrdua: la de la pròpia construcció i 
activitats immobiliàries, i la d’aquelles activitats 
industrials que s’havien abandonat per invertir-ho 
tot en el totxo. L’efecte rebot va ser més gran si 
fem cas a la demografia. Amb la demanda de mà 
d’obra tan alta, l’efecte anomenat va ser enor-
me. Molta població estrangera es va desplaçar 
a aquests territoris a la recerca d’oportunitats. 
L’efecte rebot no es va fer esperar i el descens de 
població davant la inexistència d’activitat va ser 
molt acusat. La societat d’aquesta àrea funcional 
es va veure així abocada a afrontar dos grans rep-
tes en un mateix punt temporal: crisi econòmica i 
caiguda demogràfica.

En quant als perfils laborals més contractats des-
taquem els que s’engloben dins del sector serveis 
(restauració, comerç a l’engròs i al detall, repa-
ració de vehicles de motor i motocicletes, i altres 
ocupacions elementals). En segon lloc, aparei-
xen els perfils relacionats amb persones treba-
lladores qualificades del sector agrari i forestal, 
artesans i treballadors de la indústria i la cons-
trucció. Finalment, els perfils laborals més satu-
rats i menys demandats són els de professionals 
de la salut, educació, dret i administració pública. 
El perfil més contractat és el d’home de mitjana 
edat, amb cert nivell formatiu i amb experiència 
en els llocs per als quals es requereixen.

En un mercat laboral tan voluble com l’actual, la 
primera opció de totes les persones és intentar 
quedar-se a treballar al poble o la comarca, per-
què hi ha una gran vinculació amb el territori. No 
obstant això, les persones amb alta qualificació 

són les primeres que es van, la qual cosa em-
pobreix la zona. En canvi, les que opten a llocs 
de treball que requereixen poca formació solen 
quedar-se, perquè els és més difícil poder afron-
tar les despeses derivades dels desplaçaments.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT 

Com processos que defineixen i condicionen el 
mercat laboral de l’àrea funcional de Xàtiva po-
dem parlar, en primer lloc, de la despoblació, 
especialment a la Canal de Navarrés. La dinàmi-
ca és d’envelliment, i la baixa natalitat s’uneix a 
l’èxode de persones joves cap a zones més urba-
nes. Aquest procés afecta fins i tot a grans ciu-
tats com Xàtiva, on les persones formades tam-
bé acaben emigrant a altres focus de població, 
ja siguen capitals de províncies importants o a 
l’estranger. La població que emigra és precisa-
ment aquella amb major formació, que és la que, 
a priori, hauria de liderar els canvis del sistema 
productiu o aplicar processos d’innovació.

Una de les fortaleses d’aquesta àrea funcional 
és el municipi de Xàtiva. Això, en moltes ocasi-
ons, és percebut per residents d’altres localitats 
com una amenaça. No obstant això, la quantitat 
de serveis que Xàtiva ofereix, gràcies a la seua 
centralitat respecte a l’àrea, és enorme.

Pel que fa al medi ambient, la població, espe-
cialment a la Canal, viu l’entorn com una cosa 
singular, i així ho és. Es busca l’equilibri entre 
la por a degradar un recurs valuós i la neces-
sitat d’explotar-econòmicament. L’àrea forestal 
es troba protegida per diferents figures de pro-
tecció, la qual cosa impossibilita determinades 
actuacions d’adequació d’espais o posada en 
marxa d’activitats. Els projectes que es duguin 
a terme en aquesta zona han de portar per ban-
dera la sostenibilitat.

Si parlem del sector industrial, la mateixa ciu-
tat de Xàtiva és la població amb més pes, si bé 
han existit i existeixen altres nuclis de gran im-
portància per al territori, com la conurbació de 
l’Alcúdia de Crespins-Canals. En aquesta àrea 

va proliferar una forta indústria tèxtil i de la pell 
d’arrel endògena, que en l’actualitat ha desapa-
regut en gran mesura per la seua baixa competi-
tivitat enfront de mercats exteriors.

A la resta del territori cal destacar algunes inicia-
tives lligades al sector de l’alimentació: sucs a la 
Ribera xativina, pastisseria a la Canal de Navar-
rés i cellers de vi a la Vall de Montesa. Aquestes 
iniciatives s’han de considerar com importants, 
ja que en l’actualitat es posicionen com a eixos 
de l’activitat en territoris 
molt necessitats d’opor-
tunitats laborals.

Finalment, encara que 
més relacionat amb 
l’activitat logística, hem 
d’assenyalar la situació estratègica d’aquesta 
àrea funcional. Ben comunicada amb les comu-
nitats i províncies veïnes, amb sortida directa 
cap a la Meseta i en ple pas de l’eix mediterrani 
cap als principals ports. Això és clau per a la in-
dústria i s’ha d’actuar en aquest sentit.

El sector serveis és el més representat en aques-
ta àrea funcional, i és també a Xàtiva on es con-
centra. Aquesta ciutat compta amb un notable 
aparell administratiu (centres d’educació, jutjats, 
hospital, oficines de l’administració autonòmica, 
etc.), que fa que molta gent es desplaci fins a 
la ciutat per a treballar. També cal esmentar el 
comerç, tant majorista com minorista, on Xàtiva 
és el gran focus comercial per a l’àrea funcio-
nal i més enllà d’aquesta. No obstant això, amb 
els nous hàbits de compra en grans superfícies 

comercials i la dificultat d’accés a nuclis urbans, 
guanyen importància altres focus comercials 
propers com Ontinyent i Carcaixent. L’adaptació 
a nous formats de venda a través de les noves 
tecnologies serà clau per a la supervivència del 
comerç tradicional.

Pel que fa al turisme, aquest es configura com a 
clau per al desenvolupament d’aquesta àrea fun-
cional. La Canal de Navarrés té en el medi natu-
ral el seu punt fort. Durant l’estiu, aquest territori 

rep una gran quantitat 
de visitants als seus pa-
ratges naturals i zones 
de bany. Els responsa-
bles polítics creuen fer-
mament en aquesta ac-
tivitat com una forma de 

desenvolupar econòmica i socialment el territori. 
Part de la població local, però, veu en aquest tu-
risme una amenaça per a la sostenibilitat al ter-
ritori. Per la seua banda, la ciutat de Xàtiva atreu 
turistes espanyols i estrangers gràcies al seu 
enorme patrimoni cultural i històric, la qual cosa 
la fa una destinació turística amb un gran poten-
cial. No obstant això, cal un pla estratègic turístic 
que coordini i canalitzi els fluxos turístics entre 
Xàtiva i la Canal. Aquests dos territoris haurien 
d’ampliar la seua col·laboració en aquest àmbit, 
millorant l’accessibilitat entre si. A més, cal ac-
tuar de forma innovadora per generar producte 
turístic i intentar que aquest comporti pernocta-
cions, generi riquesa i permeti als seus habitants 
desenvolupar la seua vida en el mateix. Les inici-
atives emprenedores en aquest camp marcaran 
l’esdevenir del sector.

El sector serveis és el més 
representat en esta àrea 

funcional, especialment el 
comercial, que es concentra a 

la seua capital Xàtiva.
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La Generalitat Valenciana va proposar el 2012 
l’estratègia territorial que havia de guiar el crei-
xement i desenvolupament sostenible de la Co-
munitat Valenciana fins a 2030. De les 15 àrees 
funcionals delimitades, per la Safor (figura 1) la 
visió estratègica proposta era la de ser un refe-
rent territorial de la modernitat i la innovació en 
els territoris de l’arc mediterrani. L’àrea funcio-
nal de la Safor coincideix amb la comarca histò-
rica del mateix nom, sent protagonista destaca-
da de la conformació del territori valencià.
 
L’àrea funcional de la Safor comprèn 31 munici-
pis amb una població de 172.821 habitants. Re-
presenta el 6,79% poblacional de la província de 
València i el 3,48% regional. Té una superfície de 
429,8 km² (1,8% del total regional), el que suposa 
una densitat de 402,10 hab / km², molt superior 
a la mitjana regional. Per la seua banda, les ta-
xes de creixement demogràfic durant els últims 
20 anys han arribat a ser del 40%, de la mateixa 
ordre i dimensió a les experimentades pel con-
junt de la Comunitat Valenciana, encara que su-
perior al creixement poblacional registrat per la 
província. Aquest increment poblacional vingué 
accentuat sobretot en el període 2001-2009 amb 
taxes properes al 30%, degut en part a la forta 
immigració de població estrangera.

En relació a la repartició territorial d’aquest crei-
xement demogràfic, cal assenyalar que els ma-
jors índexs s’han produït en els municipis litorals 
i més meridionals de la Safor. Amb la crisi i a 
partir de l’any 2009, els creixements han estat 
més moderats i molts dels pobles de l’interior 
d’aquesta àrea han experimentat un creixement 
negatiu. La variació del padró a la Safor en el mo-
ment actual respecte a l’any anterior es xifra en 
negatiu (-0.94%). L’any 2009 la població estran-
gera representava el seu bec més alt, el 20,34% 
de la població de la Safor. Actualment, aquesta 
població representa aproximadament cinc punts 
percentuals menys.
 
El municipi de Gandia en el període 1991-2009 
va experimentar un alt creixement de la seua po-
blació (55%), superior al d’Oliva (40%) i Tavernes 
de la Valldigna, que va ser més moderat (12,5%). 
Cal destacar actualment el descens poblacional 
dels tres municipis més grans en població de la 
Safor, trencant l’anterior tendència de acreixe-
ment. El municipi de Gandia, que l’any 2009 xifra-
va la seua població en 80.020 habitants, actual-
ment té 74.814 habitants. El segon nucli de ma-
jor població de l’àrea, el municipi d’Oliva, compta 
amb 25.789 habitants pels 28.419 habitants de 
l’any 2009. A Tavernes de la Valldigna, les xifres 
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són més moderades. Actualment té 17.485 habi-
tants pels 18.195 habitants de l’any 2009.

Els tres municipis esmentats, tot i que presen-
ten variacions negatives en els seus padrons 
municipals, han experimentat un creixement 
poblacional important en les últimes dècades i 
concentren el 71% de la població de la Safor. 
Tendència que mostra que la dinàmica de la po-
blació comarcal es concentra cada vegada més 
a Gandia i Oliva, perque Tavernes de la Valldigna 
amb prou feines creix.

Mentre el descens o l’estabilitat poblacional és la 
nota que predomina actualment en els municipis 
de la Safor, criden l’atenció nuclis de costa com 
els municipis de Piles o Daimús que, amb crei-
xements moderats i sense ser exagerats de po-
blació, compten amb variacions poblacionals po-
sitives. De la mateixa manera passa amb altres 
poblacions com Palmera, Beniarjó, Vilallonga o la 
Font d’En Carròs, tot i tenir un menor percentat-
ge d’immigrants estrangers.

Pel que fa a l’estructura sectorial de la població 
ocupada, destaca el gran pes dels serveis en la 
comarca, representa gairebé les 2/3 parts de 
l’ocupació. I es concentra principalment a Gandia i 
els municipis litorals. L’agricultura encara que ha 
perdut pes en el conjunt de l’àrea, encara compta 
amb una participació destacada a Tavernes de la 
Valldigna i alguns municipis interiors. El paper del 
sector de la construcció ha vist disminuït de for-
ma notòria el seu pes des de 2007. La indústria 
a l’àrea té un paper secundari, sent Villalonga el 
municipi més especialitzat en el sector secundari, 
igual que alguns municipis de la comarca situats 
en l’eix Gandia-La Vall d’Albaida.

El sòl agrícola és el predominant en l’Àrea Fun-
cional de la Safor, amb un 45,3%, i el restant 
44,6% correspon al sòl forestal, que inclou les 
zones humides i les masses d’aigua. Tot i això, 
cal destacar que des de l’any 1997 fins a l’any 
2007 la requalificació urbana de terrenys agrí-
coles va suposar el 17% de la terra conreada de 
la Safor.

ANÀLISI TERRITORIAL 

El capital natural: els recursos naturals 

L’àrea de la Safor presenta dos entorns clara-
ment diferenciats. D’una banda, una zona mun-
tanyosa on destaquen la serra de la Safor, el 
Montdúver i la serra de les Agulles. I d’altra 
banda, una zona plana (o litoral) amb zones hu-
mides com la marjal de la Safor, la marjal de 
Pego-Oliva i els terrenys de cítrics. Així com els 
barrancs i els ecosistemes marins i la fauna i 
flora. La comarca està banyada pels rius Ser-
pis, Vernissa, Vaca i Salinar. Cal afegir també el 
recurs de les platges de Gandia, Oliva, Tavernes 
de la Valldigna, Xeraco i Daimús com les majors 
receptores de turisme -principalment de caràc-
ter nacional- i també les anomenades platges 
del sud de la comarca.

La Safor és rica en paisatges naturals i espais 
protegits, un total de 42. La superfície protegida 
respecte a la superfície del conjunt de l’àrea és 
del 29,89%. Concretament, 12.848,36 ha de su-
perfície protegida pel que fa a les 42.980 ha de 
superfície que té l’àrea. Compta amb un patrimo-
ni ambiental divers i de gran valor. La varietat i 
qualitat d’espais té la seua màxima protecció en 
el Parc Natural de la Marjal Oliva-Pego i el Parat-
ge Natural Municipal Parpalló-Borrell de Gandia.

Amb la riquesa de recursos naturals (patrimo-
ni ambiental i paisatgístic) i amb l’aprofitament 
d’aquests recursos (els quals també compten 
amb figures de protecció ambiental), és tangible 
la idea, per tant, de considerar el recurs natural 
i especialment aquell vinculat al producte turís-
tic sostenible com un instrument essencial en la 
gestió de processos de reorientació dels models 
de destinacions del litoral de la zona, en que a 
part de sol i platja, puguin consolidar-se altres 
pretextos vinculats al turisme i l’esport per a la 
desestacionalització de la demanda. Els recursos 
naturals de la Safor poden ser actius importants 
en actuar com a atractius generadors de deman-
da. I la bona climatologia és un punt a favor.

Pel que fa a l’agricultura, i tot i la importància 
mediambiental i econòmica d’aquesta, l’abando-
nament de cultius ha estat continu. Aquesta està 
lluny del que va representar quaranta o cinquanta 
anys enrere. El sector agrari es troba clarament 
en declivi, tendència agreujada més si és possible 
pel minifundisme. No obstant això, l’agricultura no 
deixa de ser un sector estratègic a atendre. L’agri-
cultura és conformadora d’un paisatge, d’una 
cultura i d’una forma de vida arrelada al territori. 
Aquesta àrea presenta un microclima privilegiat 
per al cultiu de determinades varietats de cítrics, i 
no cal oblidar que la permanència de zones agrí-
coles és qüestió bàsica per a l’equilibri tant econò-
mic com per a la conservació del paisatge d’una 
zona densament poblada. L’agricultura contribu-
eix a la sostenibilitat del territori. Aquesta supo-
sa un fre també a la urbanització descontrolada, 
aportant una funció d’estabilització i equilibri de 
la pressió urbanística.

El capital humà: els recursos humans

En els temps actuals, el coneixement i la innova-
ció s’erigeixen com a pilars bàsics per a un desen-
volupament sostenible. Així doncs, una dimensió 
essencial a considerar en el desenvolupament 
territorial té a veure amb el capital humà amb que 
compta. Un element rellevant per a assolir la in-
novació és l’educació de la població. Pel que fa al 
nivell educacional, l’àrea funcional compta amb 
professionals en el territori per cobrir els llocs de 
treball que s’ofereixen.

L’oferta formativa de proximitat en l’àrea és àmplia 
i està repartida per tot el territori. Hi ha un total de 
154 centres educatius que compten amb la pre-
sència de les dues universitats públiques valenci-
anes: l’Escola Politècnica Superior de Gandia de la 

Universitat Politècnica de València (Grau de Gandia) 
i la Universitat de València CIG (Gandia). També té 
un centre associat de la Universitat Nacional d’Edu-
cació a Distància (UNED), al municipi de Gandia. Així 
mateix la Safor compta amb el Centre SERVEF de 
Formació de Gandia, dedicat a la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació (FPE) exercint la seua in-
fluència en l’àrea de la Safor. També compta amb 
centres col·laboradors (acadèmies) de formació del 
SERVEF, amb diferents especialitats i aules -alguns 
centres de formació i acadèmies compten amb au-
les externes per cobrir la formació en els diferents 
municipis de la comarca-, les quals se situen prin-
cipalment en els municipis de Gandia, Oliva i Taver-
nes de la Valldigna.

Així mateix cal destacar altres iniciatives implica-
des en la realitat del territori com l’espai Urbalab 
Gandia. Un espai públic de col·laboració i innova-
ció social per a l’orientació i desenvolupament de 
la carrera professional, on emprenedors, persones 
treballadores i empreses poden trobar les eines 
necessàries per adaptar-se als requeriments la-
borals de la nova economia, en un context laboral 
caracteritzat per la transformació tecnològica i di-
gital, i en el qual esdevenen canvis que afecten les 
estructures de les ocupacions i qualificacions dels 
llocs de treball.

En aquest sentit, un dels principals reptes de 
l’àrea funcional està en línia amb l’anterior inici-

Figura 1. Figura 2.
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ativa, en la qual els actuals i futurs professionals 
requereixen avui de coneixements, habilitats i 
aptituds que els ajudin a desenvolupar-se en 
una societat caracteritzada per l’accés global a 
la informació, amb l’ús de les noves tecnologies i 
l’adopció de processos d’innovació.

El capital social i cultural

En la Safor s’articula una realitat sociocultural 
diversa, activa i dinàmica. Podem dir que hi ha 
associacions de tota índole i que solen estar 
implicades en la realitat social de cada un dels 
municipis que conformen l’àrea. No obstant 
això, la singularitat d’aquest associacionisme, 
amb algunes excepcions, és el seu caràcter lo-
cal més que comarcal. El major nombre d’as-
sociacions es vinculen amb les tres poblacions 
de major grandària de la Safor (Gandia, Oliva 
i Tavernes de la Valldigna). No obstant això, 
el centre comarcal i cultural de la Safor i de 
major dinamisme sociocultural el representa 
Gandia.

En aquest sentit, el municipi de Gandia exer-
ceix un lideratge cultural de primer ordre en 
l’àmbit de la seva àrea funcional. Així mateix, 
Gandia ha estat nomenada Capital Cultural Va-
lenciana el 2017 per ser exemple en polítiques 
culturals i per la seva aposta per la cultura 
com a instrument de cohesió social i de fo-
ment econòmic. L’objectiu d’aquesta distinció 
és la visualització, el reconeixement i la des-
localització de la cultura al llarg del territori.

En general, el teixit associatiu no es caracterit-
za per ser excessivament reivindicatiu, i es cir-
cumscriu als límits municipals, si bé existeixen 
excepcions, com aquelles associacions em-

presarials amb un vessant més comarcal com 
la Federació d’Associacions d’Empresaris de la 
Safor (FAES) i altres integrades en la mateixa 
(Cercle d’Economia de la Safor). Altres associ-
acions o iniciatives destacables amb vincula-
ció comarcal en els problemes del territori són 
l’associació Euram Safor i la Plataforma pèls 
Pobles de la Safor com les més reivindicatives 
i, per descomptat, ja en l’àmbit de l’administra-
ció, la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

En aquesta línia també destacar el Centre 
d’estudis i Investigacions Comarcals CEIC Al-
fons el Vell, organisme autònom constituït per 
l’Ajuntament de Gandia en l’any 1983. Entre els 
seus objectius estatutaris estan el promoure, 
potenciar i publicar estudis i investigacions 
d’interès en tots els àmbits del saber de l’àrea 
de la Safor, i la coordinació amb altres institu-
cions culturals i assessorar organismes i en-
titats públiques que així ho sol·licitin. La tasca 
desenvolupada per aquest organisme a nivell 
sociocultural és important, no exempta de rei-
vindicacions en tots aquells temes que tenen a 
veure amb el desenvolupament econòmic, so-
cial i qualitat de vida dels ciutadans de l’àrea.

Amb tot, i malgrat una notòria xarxa sociocul-
tural en el territori, es coopera poc entre as-
sociacions i organismes en temes amb clau 
comarcal. La cooperació i la creació de siner-
gies que es puguin originar de l’aquesta són 
potencialitats i elements capitals de qualsevol 
estratègia de desenvolupament que han de ser 
aprofitats quan un territori els té.

Xarxes territorials i empresarials 

En la Safor aquestes xarxes són de diferent na-
turalesa però tenen un denominador comú, el fet 
d’estar assentades en el territori i estar carac-
teritzades per les seves dinàmiques d’interacció 
i pels vincles relacionals existents. En termes ge-
nerals, aquestes xarxes es poden diferenciar en-
tre les que tenen un perfil social o institucional i 
les de perfil empresarial; i confereixen al territori 
un especial valor. Les associacions empresarials 
amb base municipal i especialment comarcal, són 
un clar exemple d’aquest tipus de xarxes.

A l’àrea cal destacar especialment la Federació 
d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES). 
És l’organització empresarial representativa de 
l’àrea funcional. En el seu objectiu de desenvolu-
pament econòmic i social de l’àrea promou i col-
labora en diversos projectes, programes i cursos 
de formació. Així mateix, aquesta organització 
empresarial s’implica i integra en altres xarxes 
empresarials externes, provincials i autonòmi-
ques, amb la finalitat de plantejar i donar respos-
ta a les inquietuds de la realitat socioeconòmica 
de l’àrea.

Xarxes socials i institucionals

Existència en l’àrea funcional d’aquest tipus de 
xarxes socials i institucionals, amb una vincula-
ció més o menys laxa dels seus integrants, encara 
que cal destacar que en general no hi ha un com-
promís actiu en un projecte comú comarcal. Els 
escassos canals de comunicació existents entre 
aquestes xarxes (de marcat caràcter puntual), la 
generalitat d’objectius de les mateixes i el fet d’ha-
ver-se “pensat” el territori com petites unitats, en 
lloc de treballar en clau comarcal amb la finali-
tat d’unir esforços davant de les problemàtiques i 
qüestions comunes, han estat les característiques 
de l’anterior model de desenvolupament i no han 
implicat un compromís actiu en un projecte comú. 
Per tant, el esforços s’han vist dispersats.

Si bé ha predominat més a tots els nivells una 
visió individualista (massa centrada en buscar el 

desenvolupament en els propis límits geogràfics 
del municipi) que la visió “col·lectiva / comarcal”, 
tot i això, hi ha iniciatives i voluntats per man-
comunar esforços a nivell socioeconòmic. Amb 
tot, la gestió pública es caracteritza per un dèficit 
de cooperació intermunicipal, així com una certa 
descoordinació entre administracions en iniciati-
ves i actuacions amb incidència comarcal, lluny 
dels principis marcats per la governança.

Processos d’innovació empresarial i social

La innovació social i empresarial encara és una 
de les principals assignatures pendents al ter-
ritori. Encara es reflecteix una escassa percep-
ció entre el teixit productiu de les possibilitats 
de la innovació com a eina de competitivitat. En 
aquesta línia, és peça clau el fet d’instaurar un 
comportament més innovador a les empreses 
per vèncer les reticències lògiques de la inversió 
en innovació ja que els resultats no són immedi-
ats ni automàtics.

No obstant això, en l’àrea funcional no es parteix 
del no-res. De mica en mica, es dóna un creixent 
dinamisme de l’ecosistema d’innovació focalitzat 
fonamentalment a la capital comarcal. Al territo-
ri hi ha referents i experiències innovadores pio-
neres en matèria de comerç urbà, ja que Gandia 
atresora el “Premi Nacional de Comerç 2010”. A 
més Gandia ha obtingut la distinció de “Ciutat 
de la Ciència i la Innovació 2016” enfortit amb la 
participació de l’Escola Superior Politècnica de la 
UPV, amb titulacions de caràcter innovador i amb 
més de 2.000 alumnes.

En aquesta línia hi ha també altres instruments 
que marquen el camí a seguir, tant des de l’àmbit 
universitari (programes com la Càtedra d’Inno-
vació o el Centre d’Emprenedors del Campus de 
Gandia-UPV) com des de l’administració, princi-
palment l’espai Urbalab. En qualsevol estratègia 
de suport a la innovació, l’estímul a les relacions 
d’investigació i el sistema productiu han d’ocu-
par un lloc preferent. En aquesta àrea, les relaci-
ons entre els col·lectius científics i investigadors 
i empresarials són precàries i les transferènci-
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es de resultats de les investigacions han tingut 
avançaments pobres. No obstant això, hi ha ha-
gut experiències reeixides d’empreses comar-
cals que gràcies a aquest clima de col·laboració 
entre una comunitat i una altra han avançat en 
futurs projectes empresarials d’innovació i reno-
vació tecnològica.

Si bé l’administració és un agent important a 
l’hora d’incidir en la disposició i els comporta-
ments dels agents privats (empreses i emprene-
dors) i conscienciar-los en comportaments més 
proactius i d’adaptació als canvis, mitjançant els 
beneficis d’innovar i els riscos de no fer-ho. Cal 
subratllar que els agents que han de fer possible 
el canvi gradual del model productiu són les em-
preses privades.

ANÀLISI LABORAL

La Safor constitueix una àrea econòmica rela-
tivament gran i heterogènia que es caracteritza 
per la dispersió del teixit econòmic empresarial. 
L’evolució del panorama empresarial respon de 
manera diferencial a dos vessants contraposa-
des al llarg del territori. D’una banda, a causa de 
la distància amb les capitals de província, Valèn-
cia i Alacant, alguns dels seus municipis han de-
senvolupat un fort entramat de serveis empresa-
rials, financers i administratius. Aquests serveis 
es descentralitzen fonamentalment en les tres 
poblacions de referència, Gandia, Oliva i Taver-
nes de la Valldigna, les quals donen servei a una 
àmplia xarxa d’empreses i han estat les majors 
receptores de moviments migratoris, amb totes 
les implicacions socials que això comporta. La 
Safor és una comarca terciaritzada. La reducció 
progressiva del nombre de grans empreses en 
les últimes dècades ha provocat un procés d’ato-
mització econòmica en micropimes especialit-
zades. D’altra banda, tot un seguit de municipis 
limítrofs als anteriors, que s’han vingut perfilant 
més com a municipis dormitori i de zones resi-
dencials, tot i que alguns d’aquests aglutinen una 
notable activitat en el sector primari i secunda-
ri gràcies en part a la dinàmica expansiva dels 
anys previs a la crisi.

Actualment, el predomini del sector serveis és 
evident. El paper del sector industrial, encara que 
manté una diversitat productiva interessant, ha 
vist reduït, igual que el sector de la construcció, 
el seu pes en el conjunt de la comarca. Aquests 
s’han vingut situant en municipis contigus a la 
capital comarcal i també en municipis de l’inte-
rior de l’àrea. El teixit empresarial de l’àrea està 
conformat per 10.687 micropimes, petites i mit-
janes empreses. El 78% de les empreses consti-
tuïdes són petites i mitjanes empreses. Malgrat 
la seua reducció en les últimes dècades, encara 
hi ha una destacada presència de grans empre-
ses en l’àrea, ja que el 2,7% de les empreses del 
territori tenen més de 250 treballadors.

El municipi de Gandia aglutina una part impor-
tant dels serveis personals, empresarials i, es-
pecialment, del comerç de la zona; açò dóna 
una idea de la importància d’aquest sector com 
nínxol laboral, tant en el moment actual com en 
el futur immediat. Així mateix, el turisme, amb 
tota l’activitat econòmica que comporta, és un 
dels pilars tradicionals de l’economia saforense. 
El municipi de Gandia, seguit 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 estructurat 
un teixit econòmic característic que, malgrat la 
seua estacionalitat, confereix una important font 
d’ingressos, sense la qual no és possible enten-
dre el desenvolupament de l’àrea.

El sector agrari es troba clarament en declivi. 
L’abandó de cultius ha estat continu. Actualment 
l’alt grau de minifundisme, les baixes rendes 
agràries, el dèficit d’inversió, l’envelliment dels 
agricultors, el cultiu a temps parcial, el monopoli 
de les cadenes de comercialització, la compe-
tència en un entorn global i la manca de pers-
pectives agràries (especialment entre els més 
joves) són les principals raons que expliquen la 
pèrdua sistemàtica de pes del sector agrari a 
la zona. Amb tot, l’agricultura és conformadora 
d’un paisatge, d’una cultura i d’una forma de vida 
arrelada al territori que connecta amb altres 

dimensions com la qualitat de vida, el paisat-
ge, la gastronomia, etcètera. El sector agrari ha 
d’apostar per una major professionalització i per 
processos d’innovació que possibilitin guanyar 
a força de mercat i adaptar-se a una demanda 
canviant. Així mateix, hi ha una manca de canals 
de comercialització de productes agrícoles de 
proximitat, unida a una absència d’innovació i 
valorització dels productes del camp.

La indústria de la comarca està majorment cen-
trada en productes de demanda final. Escassa-
ment en productes intermedis o semi-transfor-
mats. Tot i la importància de la indústria per a 
l’àrea, aquesta juga un paper secundari en el 
seu conjunt. La Safor presenta un bastiment 
industrial no massa important, tant en nombre 
d’empreses com en volum d’inversió. Empreses 
industrials que estan molt disseminades en el 
territori. Cal destacar aquí la pèrdua de múscul a 
la zona de la indústria del moble, molt important 
i potent des de fa anys en l’àrea. No obstant això, 
cal destacar, en el sector industrial, tres subsec-
tors importants i potencials a la comarca: el sub-
sector de l’alimentació, el subsector de les noves 
tecnologies de la informació i comunicació, i fi-
nalment, el subsector químic.

La construcció i el binomi construcció-turisme, 
va ser, en els últims anys i fins a l’esclat de la 
crisi, el més important motor econòmic. El sec-
tor de la construcció i la promoció immobiliària 
són activitats econòmiques importants per a la 
zona. Però han estat sectors notablement so-
bredimensionats, impactant la crisi econòmica 
de forma contundent en aquestes activitats.

El turisme és un dels pilars tradicionals princi-
pals de l’economia de l’àrea. Tot i que el sector 
turístic ha mantingut un creixement constant, 
ara comença a mostrar els símptomes de quins 
són els seus límits. Malgrat de molts anys d’es-
forços per a impulsar la diversificació territorial 
i funcional del model turístic, ara per ara, conti-
nua havent-hi una oferta poc diversificada i de-
pendent del producte sol i platja. Sobretot en les 
destinacions de costa litoral de major grandària 
poblacional (Gandia, Oliva i Tavernes de la Vall-
digna) i que més turistes i visitants arrosseguen. 
Al sector turístic li cal una revitalització de les 
destinacions tradicionals i en conseqüència, de 
l’estructuració de nous productes.

En aquest sentit és significativa l’absència d’una 
visió integral en les qüestions relacionades amb 
la gestió turística. Encara que també en general 
ho és d’aquesta activitat amb la resta de sectors 
productius i que són afectes: comerç, patrimoni 
cultural i natural, urbanisme, oci i serveis. Amb 
tot, la gestió pública es caracteritza per un dè-
ficit de cooperació intermunicipal, així com una 
certa descoordinació entre administracions en 
iniciatives i actuacions amb incidència turística. 
Consubstancialment a aquest fet, la cooperació 
pel que fa a l’escala supramunicipal és pràcti-
cament inexistent (promoció conjunta, creació 
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de nous productes, creació d’una marca, estra-
tègies de complementarietat, etc.). No hi ha una 
oferta complementària ampliada ni sostinguda i 
arrelada al fet comarcal.

El comerç és també una activitat de gran im-
portància en l’àrea. Cal destacar la importància 
de Gandia com a centre comarcal, seguida dels 
municipis d’Oliva i Tavernes de la Valldigna. A 
Gandia, trobem la totalitat dels centres comer-
cials de la comarca (4), però no totes les grans 
superfícies. S’ha passat de 23.502 m² de superfí-
cie comercial de centres 
comercials en 2002 als 
78.955 m² de superfí-
cie comercial actuals. 
El municipi de Gandia 
conforma una important 
àrea d influència supra-
comarcal, de influència directa i compartida amb 
municipis de la Safor, pobles de la Vall d’Albaida i 
també de la Marina Alta, esdevenint el centre co-
mercial de les Comarques Centrals Valencianes.

A l’àrea funcional ha un mercat de treball amb 
intercanvis econòmics intensos a escala intraco-
marcal i intercomarcal. En relació al mercat de 
treball, les dades revelen que el fort percentatge 
d’atur, fruit dels anys de crisi econòmica, ha vin-
gut minvant. No obstant, segons indicadors del 
mercat de treball del 2ºtrimestre del portal Esta-
dístic de la G.V, la Safor està entre les sis prime-
res comarques amb més atur registrat de la pro-
víncia. Les dades anuals (SERVEF, el juliol 2017), 
indiquen que actualment l’àrea té 1.450 aturats 
menys que el 2016. El nombre de desocupats a 
la Safor es xifra en 14.500 persones, lluny de la 
xifra de 7.936 desocupats que tenia a l’any 2008, 
inici de la crisi.

Les estadístiques mostren que per edats, la 
desocupació s’acarnissa especialment en els 
majors de 44 anys. El segueixen aquelles edats 
compreses entre els 25 i 44 anys. Les dones te-
nen una taxa d’atur registrat superior a la dels 
homes, un 57,01% i un 42,3%, respectivament. 
La taxa d’atur registrat a la comarca es xifra en 

12,75%, per sobre de la taxa provincial (11,91%) 
de la Comunitat Valenciana (12,22%). Pel que fa 
a les dades d’evolució de l’ocupació del SER-
VEF durant el període 2011-2017, aquests ens 
mostren que, en general, els contractes de la 
construcció s’han reduït a la meitat, que els de 
l’agricultura i la indústria han augmentat encara 
que de forma tèbia i que el sector on més creixen 
les contractacions és el de serveis, tot i que amb 
significatives oscil·lacions temporals a causa del 
turisme.
 

En aquest sentit, a l’àrea 
funcional, el nombre de 
contractes -índex de 
rotació contractual- és 
important, si bé, això és 
degut també al fet que la 
majoria són temporals. 

Si bé ha augmentat l’afiliació a la Seguretat Soci-
al, aquesta es veu entelada per l’excessiva rota-
ció contractual dels treballadors i treballadores, 
i pel binomi d’un mercat laboral enquistat en la 
temporalitat i en la contractació a temps parcial. 
Això es tradueix en un escenari laboral de més 
precarietat laboral i de qualitat en l’ocupació.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

Com processos que delimiten i condicionen el 
mercat laboral de l’àrea funcional de la Safor po-
dem assenyalar en primer terme que es tracta 
d’una zona amb un patrimoni natural divers i de 
gran valor, enclavada en un entorn geogràfic pri-
vilegiat, amb excel·lents condicions climàtiques 
i una apreciable qualitat de vida. L’àrea ha estat 
tradicionalment un espai d’especialització eco-
nòmica agrícola. A partir dels anys 70 és quan es 
produeix la seua forta terciarització basada en 
els serveis turístics i residencials, amb el centre 
d’activitat al municipi de Gandia.

En aquesta àrea, tot i la importància mediambi-
ental i econòmica que l’agricultura tradicional-
ment ha tingut, l’abandonament de cultius ha 
estat continu. Problema que s’agreuja amb el 
minifundisme agrari. No obstant això, la Safor 

presenta un microclima privilegiat per al cultiu 
de determinades varietats de cítrics. El mante-
niment de les zones agrícoles és una qüestió es-
sencial tant per a l’equilibri econòmic com per 
a la conservació del paisatge d’una zona densa-
ment poblada.

En aquest sentit, el sector agrícola ha d’apostar 
per una major professionalització i per proces-
sos d’innovació. Així com trobar noves formes 
de distribució, comercialització i exportació. Una 
agricultura competitiva que garanteixi l’ús més 
eficient possible del territori a llarg termini com-
binant l’anterior amb altres tipus d’agricultura 
que posin en valor els productes autòctons i de 
proximitat, i promovent canals de comercialitza-
ció de productes agrícoles de proximitat.

La creixent sensibilitat ambiental entre els res-
ponsables públics, empreses i ciutadans ha de 
ser una oportunitat per aprofundir en la valora-
ció dels nombrosos recursos mediambientals i 
superfície forestal, i incorporar-los a la dinàmi-
ca socioeconòmica de la comarca mitjançant la 
potenciació del medi ambient i l’economia ver-
da. Així mateix l’àrea compta amb un patrimoni 
cultural excepcional que hauria de ser aprofitat 
per a fomentar una economia cultural. Enfocar 
tot el ric patrimoni cultural com un actiu econò-
mic i promocionar nous jaciments d’ocupació en 
aquest sector. L’existència en l’àrea d’un gran 
potencial per connectar els ecosistemes litorals 
i d’interior a través d’un sistema de corredors 
territorials (infraestructura verda) que valoren el 
valor ambiental, paisatgístic i cultural de la zona.

Tot i la importància de la indústria per a la co-
marca, aquesta juga un paper secundari en el 
conjunt del territori. Cal destacar en aquest sec-
tor tres subsectors importants i de gran potenci-
alitat en l’àrea: el subsector de l’alimentació, tant 
de fabricació de productes alimentaris com de 
comercialització, el subsector de les noves tec-
nologies de la informació i comunicació, i final-
ment, el subsector químic, vinculat a la sanitat, 
higiene i neteja. El potencial del sector agroali-
mentari a la comarca és enorme per impulsar un 

clúster agroalimentari i fins i tot travar el sector 
amb altres com el turisme i la cultura.

El turisme és un pilar important de l’economia 
saforense. I un recurs molt important. Si bé cal 
impulsar la diversificació territorial i funcional 
del model turístic per a la desestacionalització 
del mateix amb l’aprofitament d’altres tipus d’ac-
tius (patrimoni paisatgístic i cultural). Aquests es 
troben encara en una fase emergent, tot i el seu 
potencial (cultura, natura, esport, gastronomia, 
etcètera). Així mateix, a l’àrea existeix potenciali-
tat per a la creació d’un clúster turístic amb inci-
dència en sectors afectes d’importància en l’àrea 
com el comerç i l’oci.

A l’àrea es dóna un creixent dinàmic de l’ecosis-
tema d’innovació, sobretot focalitzat a la capital 
comarcal. No obstant això, i amb algunes excep-
cions, en un territori ple de pimes encara hi ha 
poca penetració de la innovació, amb l’existència 
d’un baix valor afegit en els principals vectors 
econòmics del territori amb la conseqüent pèr-
dua del talent jove que busca millors oportuni-
tats per al desenvolupament de les seves capa-
citats en capitals provincials i fins i tot en altres 
àrees urbanes d’Europa. Tot i que en general els 
residents estan qualificats laboralment i el nivell 
educatiu de l’àrea és bo, un dels principals reptes 
de l’àrea funcional està també en la formació. En 
el requeriment d’una major adaptació de la for-
mació professional a les necessitats de la “nova 
economia” i el mercat laboral del segle XXI en el 
qual els actuals i futurs professionals requerei-
xen avui de coneixements, habilitats i aptituds 
que els ajudin a desenvolupar-se en una societat 
caracteritzada per l’accés global a la informació, 
amb l’ús de les noves tecnologies i l’adopció de 
processos d’innovació.

Un altre dels reptes de futur és la potenciació de 
la cooperació i creació de sinergies entre les em-
preses i la generació de cadenes de valor al ter-
ritori com a elements cabdals de qualsevol estra-
tègia de desenvolupament. També cal potenciar 
una major cooperació intermunicipal per afrontar 
els reptes i desafiaments comuns del territori, im-

Destaca la importància 
de Gandia com a centre 
comarcal, seguida dels 

municipis d’Oliva i Tavernes 
de la Valldigna.
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plantant formes de gestió mancomunada. La visió 
municipalista excessiva ha prevalgut sobre la vi-
sió de conjunt. En aquest sentit, molts dels proble-
mes que existeixen, com la manca d’infraestruc-
tures i d’ordenació territorial (exemples com la 
N-332 que travessa nou 
municipis de la comarca 
i que està sense desdo-
blar; el tren Gandia-Oli-
va-Dénia integrat en un 
megaprojecte de compe-
tència estatal anomenat 
el “Tren de la Costa”; el 
dèficit de transport pú-
blic comarcal; la termi-
nació de l’autovia CV-60 amb enllaç a altres co-
marques; l’extensió de la xarxa de banda ampla, 
entre els més destacats), donen compte d’això. 
D’aquí la importància de disposar d’infraestructu-
res de transport i de comunicació que assegurin 
la competitivitat de l’activitat econòmica de l’àrea.

Com a conclusió cal assenyalar que l’àrea funci-
onal de la Safor compta amb potencials recursos 
de tota mena, amb importants actors territorials, 
tant públics com privats, i xarxes empresarials i 
socials i institucionals, per finalment poder em-

prendre, mitjançant la 
cooperació, un pla per a 
la ocupació i el desen-
volupament sostenible 
de la comarca. Un pla 
que ajudi a transitar cap 
a una societat inclusiva, 
innovadora i reflexiva 
dels processos de canvi i 
transformació de la Nova 

Economia, de la interacció dels actors i les dinà-
miques que es produeixin, i del bon aprofitament 
dels recursos del territori, depenent de que no es 
desaprofitin les oportunitats que aquesta ens pot 
portar per al desenvolupament econòmic i social 
de la Safor.

LA VALL D’ALBAIDA, UNA ÀREA FUNCIONAL 
EN UNA CIRCUMSCRIPCIÓ COMARCAL

El context geogràfic de l’àrea funcional

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida està com-
posta íntegrament pels municipis de la comarca 
homònima. Es tracta d’una àrea d’interior, amb 
una extensió de 722 km2 que es localitza en el 
sector central de la Comunitat Valenciana.

Limita amb les àrees funcionals de Xàtiva, al 
nord; la Safor, a l’est; Alcoi, al sud i Vinalopó a 
l’Oest. Les principals formacions muntanyoses 
que delimiten la zona d’estudi són, pel nord, la 
serra Grossa i, pel sud, les serres d’Agullent i el 
Benicadell, que delimiten la comarca. El fons de 
la vall es tracta d’un sinclinal que va ser emple-
nat amb un potent mantell sedimentari constituït 
per sòls fèrtils per a l’agricultura, d’aquí la seua 
fertilitat. Els rius més importants que la solquen 
són el Clariano i l’Albaida.

Les principals infraestructures viàries són l’A-
7 que discorre per la comarca per la seua part 
central amb una orientació 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 en projecte que la CV-60 es transformi en 
un important eix vertebrador comarcal quan 
finalitzin les obres de conversió en autovia. En 
l’actualitat només hi ha un tram amb doble carril, 
al sector oriental.

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida ocupa el 
3,11% del territori valencià; resideixen 88.335 
habitants el 2016 i la seua densitat és de 122,31 
habitants per km2, inferior a la mitjana de la Co-
munitat Valenciana (213,29 hab/km2). La pobla-
ció es distribueix en 34 municipis: Agullent, Aie-
lo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, 
Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, 
Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benisuera, 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 territorial. El de major superfície és 
Ontinyent que comprèn el 17,37% del total de 
l’àrea i el de menor, Benisuera, amb un 0,29%.

Els quatre principals nuclis concentren el 63% de 
la població comarcal: Ontinyent, l’Olleria, Albaida 
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i Benigànim, tots ells amb poblacions superiors 
als 5.000 habitants. Un segon grup són els que 
es troben entre els 1.000 i els 5.000 habitants: 
28,42% i 10 municipis. Finalment, les poblaci-
ons amb menys de 1.000 habitants, que sumen 
20, només concentren el 8,53% de la població. 
El municipi més important és Ontinyent, capital 
administrativa i en el qual resideix el 40,22% de 
la població de la comarca. La taxa de creixement 
demogràfic en el període 2007-2016 en l’àrea ha 
estat de -2,7%, és a dir, ha perdut població. Una 
dinàmica similar s’observa en les àrees funcio-
nals veïnes, encara que en menor mesura en les 
d’Alcoi i a la Safor. Contrasta amb la tendència 
general de la Comunitat Valenciana. En aquest 
sentit els municipis que més han experimentat 
aquest descens han estat Bufali i Bellús els quals 
han perdut més del 17%. A l’extrem oposat es 
troben Benissoda i Sempere amb un increment 
del 18,8 i el 26% respectivament. Només una de 
les entitats locals amb més de 5.000 habitants, 
l’Olleria, ha experimentat creixement.

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida se subdivi-
deix en dues zones geoeconòmiques: l’agrope-

cuària i la industrial. La agropecuària s’identifica 
en els municipis de Terrateig, Pinet, Quatretonda 
o Montitxelvo: més del 20% d’afiliats a la segure-
tat social en agricultura. I el municipi de Fonta-
nars dels Alforins, localitzat a la zona més orien-
tal, amb un 26%. Es tracta d’entitats municipals 
caracteritzades per la seua especialització en 
l’agricultura i el protagonisme de les cooperati-
ves agrícoles, especialment en el cultiu de la vi-
nya, l’olivera i de fruiters no cítrics.

No obstant això, l’activitat predominant a la co-
marca és la industrial tot i la disminució del seu 
valor com a principal sector productiu. El nombre 
d’afiliacions a la Seguretat Social en el tercer tri-
mestre del 2017 era del 35,4% enfront del 15,3% 
del mateix període a la Comunitat Valenciana. No 
obstant si atenem a dades a escala municipal 
s’observa una diferència entre municipis segons 
la seua localització i proximitat als centres in-
dustrials de la comarca. Els nuclis poblacionals 
que posseeixen més del 50% d’afiliats en indús-
tria són Bufali, Guadasséquies, Alfarrasí, Atzene-
ta d’Albaida, Agullent i el Palomar. Tots ells s’em-
placen a la zona central de la comarca i propers 
als municipis amb major superfície de polígons 
industrials (Ontinyent, l’Olleria, Agullent, Aielo de 
Malferit, Albaida, Benigànim i Montaverner), en 
els quals, segons el portal de informació ARGOS, 
més del 5% de la seua superfície és industrial. 

No obstant això s’observa en els últims anys com 
el sector serveis ha guanyat pes en l’àrea funci-
onal, en què trobem entitats locals amb més del 
70% d’afiliats a aquest sector.

ANÀLISI TERRITORIAL

Una superfície forestal limitada

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida compta amb 
una superfície forestal de 33.075 hectàrees, que 
representa el 45,8% del total comarcal i el 2,6% 
de la Comunitat Valenciana. La superfície prote-
gida és de 22.407,2 hectàrees (31% de la comar-
ca). Uns valors que són conseqüència dels con-
traforts muntanyosos que s’emplacen delimitant 
l’àrea funcional pel nord i el sud, i a l’antropitza-
ció del territori per la implantació de nuclis ur-
bans i a la transformació de la superfície forestal 
en camps de cultiu.

Les figures de protecció dels espais protegits 
són Llocs d’Interès Comunitari, Zones d’Especi-
al Protecció per a les Aus, Parcs Naturals, Pai-
satges Protegits i paratges naturals municipals. 
Els principals espais que trobem són: la serra de 
Mariola (parc natural, LIC i ZEPA), la Solana (LIC 
i ZEPA), del Buixcarró (LIC i ZEPA), l’Ombria del 
Benicadell (paisatge protegit) i serra de Quatre-
tonda, serra de l’Ombria-Pou Clar i Penyes Albes 
(paratge natural municipal). En total representen 
el 2,4% de la superfície protegida de la Comuni-
tat Valenciana.

Recursos agraris culturals

A l’àrea predominen les explotacions agràries de 
reduïdes dimensions. Destaca el minifundisme, 
ja que més del 60% d’elles posseeixen menys de 
quatre hectàrees i sobresurten aquelles entre una 
i dues hectàrees (Cens Agrari, 2009). Hi predomi-
na el secà amb un 62,7% de l’àrea conreada; que 
duplica al regadiu (37,2%). El cultiu amb major 
superfície és l’olivera. Els fruiters no cítrics repre-
senten el 34,6%, l’olivera 23,6% i la vinya 18,8% 
del total de l’àrea llaurada (estimacions de super-
fícies cultivades en 2015 del portal estadístic de 

la Generalitat Valenciana). La població agrària ha 
donat lloc a una interessant activitat agroindustri-
al, com és la producció d’oli i vi.
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quatre hectàrees i sobresurten aquelles entre una 
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na el secà amb un 62,7% de l’àrea conreada; que 
duplica al regadiu (37,2%). El cultiu amb major 
superfície és l’olivera. Els fruiters no cítrics repre-
senten el 34,6%, l’olivera 23,6% i la vinya 18,8% 
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Recursos socials, culturals i turístics

Destaquen a la Vall d’Albaida les societats musi-
cals, per nombre i presència: hi ha 39 societats 
de música, fins i tot algun municipi posseeix més 
d’una. Representen el 7% del total de la Comuni-
tat Valenciana, per darrere de l’Àrea Funcional de 
València i de Castelló. És a dir, es tracta d’un ter-
ritori d’una àmplia cultura musical. De la mateixa 
manera destaca la miríada de festes, especial-
ment la modalitat de moros i cristians, distribuï-
des al llarg de l’any. La de major rellevància és la 
d’Ontinyent, declarada d’interès turístic nacional.

Un recurs territorial excel·lent és la gastrono-
mia i els productes relacionats amb la producció 
agropecuària local. Es compta amb productes 
amb denominació d’origen com l’oli d’oliva de la 
Vall d’Albaida. La vinya conreada a l’àrea està in-
tegrada en les zones de producció de vins amb la 
DO de València, en concret a la subzona del Clari-
ano. Aquesta integra la totalitat dels municipis.

L’activitat turística de la Vall d’Albaida recull ex-
cel·lents oportunitats. L’oferta d’allotjament que 
predomina són els càmpings i les cases rurals, 

Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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la qual cosa facilita la seua consideració com un 
espai de turisme interior atractiu. Com a recurs 
turístic disposa d’un ric patrimoni cultural, ja que 
en ella s’emplacen el 2,6% dels Béns d’Interès 
Cultural (BIC), el 5,7% dels béns de rellevància 
local (BRL) i el 7,6% dels Béns Etnològics Im-
mobles del total de la Comunitat Valenciana. Un 
patrimoni cultural que es troba distribuït pel ter-
ritori de la mateixa manera que la seua riquesa 
paisatgística relacionada amb el medi natural.

Serveis públics

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida compta amb 
un hospital; a més està adscrita a dos departa-
ments de salut, el de Gandia i el de Xàtiva-Onti-
nyent. En funció de la ubicació dels municipis a la 
comarca, van als hospitals de Gandia, Xàtiva i On-
tinyent. Entre els tres sumen al voltant de 600 llits.

De la mateixa manera es localitzen nou centres 
de salut i 27 consultoris que donen servei a la to-
talitat dels 34 municipis de l’àrea funcional. Així 
tots ells compten amb un centre d’assistència 
sanitària, especialitzada o no especialitzada.

La Vall d’Albaida posseeix 106 centres educatius 
repartits en més del 70% de l’àrea. Ens referim 
a escola rural, educació especial, formació de 
persones adultes, d’infantil, primària i secun-
dària i altres. Entre ells destaca la implantació 
dels que imparteixen educació infantil, primària 
i secundària, els quals representen el 61,3% del 
total i estan ubicats a 22 entitats locals. Aquesta 
modalitat de centre és el que predomina en les 
àrees funcionals circumdants. Els de menor pre-
sència són els d’educació especial i les escoles 
rurals. Aquests últims es localitzen en localitats 
de menys de 1.000 habitants. No obstant això no 
hi ha centres de formació professional en una 
comarca de base industrial, amb la qual cosa 
no es satisfan les necessitats de les diferents 
empreses assentades al territori que demanden 
personal especialitzat.

És molt significativa la presència de la Univer-
sitat de València a la comarca, concretament al 

Campus d’Ontinyent. Una oferta de quatre graus 
(economia, magisteri, educació física i infer-
meria) que permet la formació superior univer-
sitària a uns 800 estudiants.

Les localitats d’Albaida, Benigànim, Bocairent, 
Castelló de Rugar, l’Olleria i Ontinyent comp-
ten amb la presència dels cossos de seguretat 
de Guàrdia Civil; a més Ontinyent posseeix una 
comissaria de Policia Nacional. Els municipis 
amb més de 1.000 habitants compten amb Po-
licia Local (41% del territori). El parc de bom-
bers es localitza a Ontinyent. El sector finan-
cer valencià està molt ben representat a la Vall 
d’Albaida, tot i que la crisi en el sector bancari 
ha estat generalitzada en l’àrea d’estudi amb 
tancament d’oficines. Ens referim a la presèn-
cia de Caixa Ontinyent. Si bé és cert que entre 
2008 i 2012 va patir els efectes de la reestruc-
turació, va aconseguir mantenir la seua xarxa 
oficines. I en el moment actual es troba en una 
fase d’expansió. Es tracta de l’única caixa d’es-
talvis activa a la Comunitat Valenciana. El seu 
àmbit d’actuació se centra en l’àrea funcional 
de la Vall d’Albaida (43% de les oficines) i la 
resta de comarques centrals (el Comtat-Alcoi, 
la Safor, la Costera). La presència a València és 
actualment testimonial.

Xarxes empresarials i innovació

S’observen símptomes de millora i d’interès 
per la innovació. És molt significatiu que l’àrea 
funcional compti amb la presència al seu ter-
ritori de dues associacions empresarials com 
són COEVAL (Confederació Empresarial de 
la Vall d’Albaida) i ATEVAL (Associació d’Em-
presaris del tèxtil de la Comunitat Valenciana). 
COEVAL integra una gran diversitat de sectors 
en el seu si (tèxtil, construcció, hostaleria ...) 
que li permet donar suport als sectors inte-
grats, promoure activitats de formació i infor-
mació i representar els interessos de la comar-
ca. L’associació pretén detectar les necessitats 
sectorials, representar els interessos dels pro-
fessionals i servir com a nexe d’unió entre les 
empreses associades.

ATEVAL és rellevant en el territori de l’àrea fun-
cional a causa de que és una zona amb una àm-
plia història en el sector tèxtil. Té com a funció 
l’agrupació i coordinació de les empreses del 
sector. Com en el cas anterior busca detectar les 
necessitats dels associats i del mercat per tal 
d’anticipar-se.

D’aquesta manera es constitueixen com a ins-
truments dinamitzadors del territori que poden 
detectar i suplir les necessitats empresarials de 
l’àrea funcional i millorar la comunicació entre 
les empreses associades.

ANÀLISI DEL MERCAT LABORAL

A la Comunitat Valenciana s’observa un manifest 
creixement del nombre de demandants d’ocupa-
ció entre el 2007 i el 2013, dinàmica que es re-
produeix en l’àrea funcional de la Vall d’Albaida: 
més del 180% en el nombre de demandants per 
a aquest període. L’augment de l’atur és simi-
lar al de la Comunitat. És a partir del 2014 quan 
s’inicia un descens del nombre de demandants, 
el 27% entre el 2013 i el 2016. Valors similars 
posseeixen les àrees que l’envolten i persegueix 
la dinàmica general de reducció en el nombre de 

demandants observada a la Comunitat Valen-
ciana . Això no obstant, aquesta reducció no es 
produeix per igual en matèria de sexes doncs, 
encara que el nombre de dones que busca feina 
s’ha incrementat en els darrers anys, s’aprecia 
una diferència en els percentatges. El 2007, el 
61,2% dels demandants eren dones, mentre que 
el 2016 es va mantenir el 59,9%.

Per efecte de la crisi, en el període 2007-2013 
el creixement del nombre de demandants ho-
mes es va incrementar en més del 240% enfront 
del 144% del femení (increments del 345 i 243% 
respecte al total de demandants en 2007), com 
a conseqüència de la inactivitat laboral d’aquells 
que es dedicaven al sector de la construcció. La 
diferència, a partir del 2014, no és tan elevada; 
mostra que, tot i que es va començar amb la re-
cuperació econòmica, no es genera el mateix vo-
lum de llocs de treball que amb anterioritat. Així 
mateix en l’àrea funcional s’observa una reduc-
ció en el creixement del nombre de demandants 
d’ambdós sexes, el 17% en les dones i el 38% per 
als homes. Percentatges similars es produeixen 
en la reducció del nombre de demandants. Els 
valors de creixement són superiors al regional 
(14% i 31%, respectivament) de manera que el 
descens de l’atur ha segueixo una mica superi-
or al de la Comunitat Valenciana. Els municipis 
més afectats van ser Rugat i El Palomar amb 
un increment de més de 450% en el nombre de 
demandants, molt per sobre de la mitjana co-
marcal i regional. El col·lectiu que més va acusar 
aquesta situació va ser aquell amb una educació 
superior en no poder accedir a llocs de treball 
d’acord a la seua formació i al fet que els seus 
perfils no s’adequaven a les necessitats dels 
sectors presents a l’àrea d’estudi, especialment 
la indústria tèxtil.

Figura 5.

Figura 6.
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Per nivell d’estudis el major creixement de deman-
dants va ser el grup de “estudis superiors”, seguit 
pels de “segona etapa d’ESO” i “educació postse-
cundària no superior”. Valors situats per sobre de 
la mitjana de la regió. Per contra el grup de “sense 
estudis i estudis primaris incomplets” va experi-
mentar un descens en el nombre de demandants.

Si analitzem el mercat laboral de l’àrea funcio-
nal de la Vall d’Albaida, pel que fa als contrac-
tes subscrits observem que en el 2016 el sector 
amb un major volum de 
contractes va ser el dels 
serveis. No obstant això, 
malgrat el procés de ter-
ciarització, la comarca 
no ha abandonat la base 
industrial. Els contrac-
tes del sector industrial 
a la Comunitat Valenciana van representar un 
13% mentre que a la Vall d’Albaida és un 23,5%.

En aquest període el grup d’ocupació que més va 
acusar el descens en el nombre de contractes va 
ser el de grup ocupacional dels treballs manuals 
qualificats, aquells que estan vinculats al sector in-
dustrial. A partir del 2014 es tornen a generar con-
tractes en el grup però a un ritme inferior al de la 
crisi. A més s’observa un canvi en les necessitats de 
contractació, ja que el grup amb major increment en 
el nombre de contractes respecte al 2013 són els 
“tècnics superiors i de suport”. Aquest increment es 
deu a l’adaptació de les empreses per suplir les ne-
cessitats del mercat. Amb el que requereix una ma-
jor formació dels treballadors. La mateixa dinàmica 
s’observa a la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera s’aprecia una precaritza-
ció del mercat laboral al incrementar-se de for-
ma progressiva els contractes a temps parcial i, 
per tant, a reduir-se aquells amb dedicació com-
pleta. Respecte al 2007, per grups d’edat, aquells 
que més han patit aquest canvi han estat els 
majors de 44 anys. El 2007 el nombre de con-
tractes realitzats en aquest grup d’edat respecte 
al total de contractes en la mateixa edat era del 
27%, mentre que el 2016 es va elevar al 38,7% i 

es van reduir el nombre de contractes a temps 
complet. A més, es va produir un increment del 
250% en aquest tipus de contractació atès que 
es dupliquen el nombre de contractes. Valor que 
està per sobre de la mitjana regional. No hi ha 
cap àrea funcional que experimenti un descens 
en aquest tipus de contractació. Una altra dada 
significativa és la pèrdua de contractes en el 
grup que comprèn les edats de 16 a 29 anys com 
a conseqüència de les dificultats que presenta 
aquest col·lectiu per integrar-se al mercat labo-

ral i, igual que en el cas 
anterior també s’obser-
va un increment en els 
contractes parcials.

A l’àrea funcional de la 
Vall d’Albaida i a la Co-
munitat Valenciana es 

va produir un descens generalitzat dels diferents 
sectors de producció des del 2007 al 2009 amb 
un descens de més del 40% en el nombre de 
contractes en el sector industrial al àrea d’estu-
di, que va afectar la gran majoria dels municipis. 
No obstant això a partir del 2010 i fins a 2016 hi 
va haver una recuperació el nombre de contrac-
tes; s’ha incrementat en més d’un 156%, mentre 
que el sector serveis, el 67,2%. Es constata de 
nou la rellevància i importància de la indústria 
en l’àrea funcional.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

L’àrea funcional de la Vall d’Albaida, com a con-
seqüència de la crisi, ha experimentat un des-
cens en l’activitat industrial que ha generat una 
reducció tant d’empreses manufactureres com 
del nombre de treballadors a elles vinculades. 
Per contra, el sector serveis ha vist incremen-
tat el seu volum de treballadors. No obstant això, 
malgrat aquesta circumstància, la Vall d’Albaida 
continua destacant la seua base industrial. Tant 
les empreses com els polígons es focalitzen en 
uns escassos municipis de l’àrea funcional. Amb 
la qual cosa es produeix una diferenciació secto-
rial interna a la pròpia àrea. D’una banda la zona 
industrial, d’altra banda l’agrícola.

Per tal de millorar les condicions actuals és re-
comanable la presa de consciència d’una imatge 
industrial de la comarca així com un pla indus-
trial comú. D’aquesta manera es permetria una 
col·laboració entre les empreses que podria afa-
vorir el foment de l’ocupació. Així mateix, tal com 
s’ha descrit anteriorment, s’observa una manca 
en tècnics especialitzats que supleixin les neces-
sitats de les empreses establertes al territori. A 
l’àrea no hi ha cap centre de formació professi-
onal, de manera que no hi ha una comunicació 
entre el sistema educatiu i la xarxa empresari-
al que es tradueix en una baixa professionalitat 
dels residents al territori. Hi ha una manifesta 
descoordinació entre l’empresariat i la forma-
ció-educació. A més, es reclama una millora de 
la formació dels propis treballadors per tal que 
es produís un reciclatge continu dels treballa-
dors. Aquesta formació facilitaria una major efi-
ciència del sector industrial.

De la mateixa manera s’observa una deficiència en 
les infraestructures de comunicació que dificulten 
el flux de transport de mercaderies i productes 
entre les diferents empreses i polígons industrials 
que estan assentats en el territori i que ajudin a 
vertebrar i millorar la mobilitat laboral. És el cas de 
la línia Alcoi-Xàtiva, necessitada d’inversions i actu-
acions de millora. El ferrocarril podria constituir un 
mitjà per al transport de mercaderies i passatgers, 
en particular per al turisme d’interior.

Així mateix, en els últims anys s’ha produït una 
precarització en el mercat laboral, amb un incre-
ment generalitzat en les contractacions a temps 
parcial en detriment de les de temps complet. 
Aquest fet ha generat una inseguretat que provo-
ca les migracions dels residents a altres àrees per 
tal d’accedir a un lloc de treball més estable. Cal 
crear llocs de treball de qualitat que evitin la fuga 
de talent i el despoblament. La taxa de creixement 
demogràfic entre 2007 i 2016 a la Vall d’Albaida 
és negativa (-2,7%), el que afavoreix el procés de 
l’envelliment i la manca del relleu generacional en 
el mercat laboral de l’àrea funcional.

Segons el cens de 2011, la major part dels ocu-
pats residents a l’àrea funcional treballen en el 
mateix lloc de residència pel que no destaquen 
els fluxos entre els diferents nuclis poblacionals 
per motius laborals.

Finalment destaca la dificultat que tenen els 
majors de 44 anys a trobar feina en l’àrea fun-
cional per les dificultats en tornar a formar-se. 
Així mateix les dones també troben més di-
ficultats en integrar-se al mercat laboral, tal 
com es desprèn de l’anàlisi del nombre de de-
mandants i nombre de contractes i hi ha un 
gran nombre de persones qualificades que no 
accedeix a un lloc de treball a causa de la seua 
falta de experiència, en molts casos amb edu-
cació superior.

L’àrea funcional de la Vall 
d’Albaida ha experimentat 
un descens de l’activitat 
industrial que ha generat 
una reducció del volum 

d’empreses i treballadors.
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

L’espai geogràfic de la Vall del Vinalopó ha estat 
des de sempre un territori d’enorme interès. El 
seu primerenc poblament i la successiva ocu-
pació i aprofitament dels recursos endògens 
des d’època Ibèrica i Romana fins a l’actualitat 
(espart, cànem, barrella, explotacions salineres 
i de guix, marbre) han antropitzat aquest terri-
tori, que a més s’ha beneficiat dels intercanvis 
comercials entre el litoral i l’interior, intensifi-
cats des del segle XVIII. L’existència de bones 
infraestructures de transport, l’increment con-
juntural del consum i les rendes, i la presència 
d’una població rural excedentària, no afectada 
en excés per les conseqüències negatives de 
l’emigració, afavoriran el desenvolupament de la 
indústria del calçat en el trànsit dels segles XIX 
al XX. A la mateixa vegada l’ús intensiu del sòl 
urbà per a l’assentament industrial, característic 
de la dècada de 1970, s’ha mantingut funcional 
fins a l’actualitat, basat en el desig de progrés 
econòmic dels municipis perifèrics en cada un 
dels districtes industrials o sistemes productius 
locals. Això és causa de l’escassetat i del relati-
vament escàs atractiu del sòl industrial equipat 
entre els empresaris. Així, primer l’absència de 
planejament, seguida després pel seu incom-

pliment, constitueixen aspectes fonamentals en 
l’explicació del repartiment dels assentaments 
fabrils per la ciutat i pel medi rural, tan evidents 
en molts municipis del Vinalopó.

L’àrea funcional del Vinalopó és un espai subre-
gional que s’estén per les comarques meridio-
nals, situat a l’extrem de la província d’Alacant, 
vertebrat per l’autovia del Mediterrani, antiga 
N-330 i per altres eixos de comunicació com el 
ferrocarril Alacant-Madrid, així com carreteres 
d’interior com la N-325 (Elx, Asp, Novelda), la CV-
835 (Monòver i Novelda), CV 830 (Sax-Salines), la 
CV-81 (Villena, la Canyada i Beneixama). Aquests 
eixos viaris comarcals han articulat una sèrie de 
fluxos empresarials propers als nuclis industri-
als tradicionals. A més l’autovia del Mediterrani 
connecta amb l’Autovia E-7 que uneix Alacant, 
València i Múrcia i que representa l’accés ràpid 
al corredor del Mediterrani.

L’Àrea Funcional del Vinalopó comprèn 18 muni-
cipis amb una població de 221.149 habitants el 
2016 (el 4,59% del total regional) i una superfície 
de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total regional), la qual 
cosa suposa una densitat aproximada de 146 
habitants per km2, molt per sota de la mitjana 
regional (213 km2). Pel que fa al ritme de creixe-
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ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

ment, l’evolució de la població de l’àrea funcional 
ha estat inferior a la mitjana regional i provinci-
al, sent aquestes taxes 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 definit per la 
indústria extractiva de marbre, la indústria del 
calçat i marroquineria i l’activitat agrícola. Açò 
defineix la jerarquització dels municipis, de ma-
nera que Elda, Petrer i Novelda suposen els cen-
tres econòmics sobre els quals graviten la resta 
de municipis del medi Vinalopó, i Villena, sobre el 
qual graviten els de l’Alt Vinalopó, amb excepció 
de Sax i Salines que el fan més cap a Elda.

El Consorci del Pacte Territorial per l’Ocupació 
de la Vall del Vinalopó (VET) va ser creat el 2004 
seguint la llei 7/85 de les administracions locals i 
amb la participació de la Mancomunitat Intermu-
nicipal del Vinalopó. El pacte està integrat pels 
ajuntaments d’Elda, Petrer, Villena, Sax, Monòver, 
Novelda, Salines, Algueña, el Pinós, Asp, Monfort 
i Fondó dels Frares, i els sindicats de Comissions 
Obreres Unió Intercomarcal Alt, Mitjà i Valls del 
Vinalopó (CCOO) i Unió General de Treballadors 
UC La Muntanya - Vall del Vinalopó (UGT), al cos-
tat de les associacions empresarials Associació 
Espanyola de Components per al Calçat (AEC), 
Agrupació de Fabricants de Bosses i Afins de 
Petrer, AVECAL, COEPA , Federació Valenciana 
d’Empreses de Treball associat (FEVECTA) i la 
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. D’acord amb els seus 
principis, la tasca del Consorci del Pacte Territo-
rial (VET) era la promoció i creació de l’ocupació 
a través del disseny i la implementació de polí-
tiques actives del SERVEF. La trajectòria i conti-
nuïtat del pacte ha estat irregular i discontínua 
a causa dels interessos partidistes i la falta de 
consens sobre accions estratègiques comuns. 
De fet a la seua pàgina web la informació està 
totalment desactualitzada, amb activitats de 
l’any 2012. És una estructura que ha quedat ob-
soleta i que es va intentar reactivar el febrer de 

2017, per part del SERVEF. Segons el manifestat 
per les parts interessades necessita articular re-
novades estratègies sectorials en consens amb 
tots els municipis que la conformen. 

Diagnòstic territorial 

L’Àrea Funcional compta amb una superfície to-
tal de 144.274’87 ha., sent el 40’83% superfície 
forestal i amb el 44’03% d’aquesta protegida.

El grau d’implicació dels agents econòmics res-
pon a obligacions normatives. Davant d’això, 
l’administració té un major grau de compro-
mís aplicant el Pla d’Estalvi Energètic, Recollida 
Selectiva de Residus Urbans, Pla Forestal, etc., 
encara que és millorable, per la necessitat d’es-
tablir sinergies i objectius conjuntament. S’ha 
observat una manca de manteniment d’espais 
forestals gestionats per la Diputació, una manca 
de suport per implementar mesures per reduir 
l’impacte ambiental i la reutilització de residus 
i deixalles: llots en el cas del marbre, retalls de 
pells en el calçat, borsa del raïm en agricultura. 
També la implicació dels agents públics i privats 
pot ser millorable. Sens dubte hi ha hagut un no-
table descens de la població a partir de 2013, la 
qual cosa ha suposat un increment entre el de-
cenni 2006 i 2016 d’un 0,83%.

També ha suposat un descens progressiu de 
la població immigrant des de 2008 amb va-
lors que van de 3’11% per als estrangers de la 
Unió Europea, a un 3’20% de població de fora 
de la Unió Europea, la majoria del Regne Unit ( 
20’75% per al Medi Vinalopó i 15 ‘25% per a l’Alt 
Vinalopó). Encara que aquests valors canvien 
en el cas dels magribins, un 21’86% de la po-
blació estrangera que segueix la mateixa tònica 
de la Comunitat Valenciana.

En relació a les xarxes, cal destacar que el tei-
xit associatiu en els sectors del marbre, raïm i 
comerç és dinàmic i actiu. Per contra, el sector 
calçat es caracteritza per la manca de cohesió 
empresarial a causa del monocultiu i la grandà-
ria de les empreses, sent AVECAL l’únic ens as-

sociatiu del sector, reforçat per les accions d’in-
novació que realitza INESCOP.

També és interessant la presència d’associaci-
ons transversals com JOVEMPA del Vinalopó i 
el renovat Cercle d’Empresaris del Vinalopó. Així 
com espais de trobada, aprenentatges i empre-
nedors com el PBC Coworking (Coworking Soci-
al) localitzat a Petrer.

En les tres últimes dècades els ajuntaments 
del Vinalopó, a través de les seves agències de 
desenvolupament local, s’han coordinat i donat 
suport a iniciatives que han contribuït al desen-
volupament innovador dels municipis, a més de 
l’atracció de recursos econòmics per als matei-
xos. Una manifestació de la preocupació política 
per l’entorn econòmic i social s’ha concentrat en 

la posada en marxa de plans estratègics, com el 
Pla de desenvolupament integral de l’Alt Vina-
lopó i el Pla estratègic per al desenvolupament 
de l’eix econòmic del Vinalopó, que afectava a 
les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó. Tots dos 
plans van ser el resultat de la iniciativa política 
dels ajuntaments de la Vall del Vinalopó, davant 
els efectes de la crisi econòmica patida i les di-
ficultats de l’activitat industrial en el procés de 
reconversió experimentat durant la dècada de 
1990. Seria una de les primeres iniciatives de 
col·laboració a nivell comarcal.

En el DOGV 7905 del 27/10/2016 es van establir 
per a la província d’Alacant dos Grups d’Acció Lo-
cal en la Iniciativa Comunitària LEADER (2014-
2020), que integren municipis del Vinalopó. Així 
els municipis d’Algueña, Fondó de les Neus, Fon-
dó dels Frares, la Romana i Salines participen de 
l’Agrupació Rural Sud d’Alacant, i els municipis 
de Beneixama, Biar, Camp de Mirra i Cañada del 
Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant.

Cal destacar la necessitat de la col·laboració 
publico-privada, encara que siga escassa la 
transversalitat, excepte en el sector comerç on 
hi ha un teixit associatiu dinàmic i actiu sobre-
tot a Villena i en altres poblacions del Vinalopó. 
Per contra, el sector industrial es caracteritza 
per la manca de cohesió empresarial a causa 
de l’especialització productiva (competeixen pel 
mateix nínxol de mercat, clients comuns, manca 
de visió estratègica i individualisme). INESCOP i 
AVECAL són els únics ens associatius del sector. 
Hi ha una presència d’associacions empresarials 
transversals: Associació empresarial Biar (AEBI), 
JOVEMPA del Vinalopó, FACPYME; empresarias.
com; Federació Valenciana d’Empreses Coopera-
tives de Treball Associat (FEVECTA).

Sens dubte, a Villena destaca l’únic FÒRUM ciu-
tadà que està en actiu a la Comunitat Valenciana 
creat des de la mateixa ciutadania i amb ajuda 
de la Universitat d’Alacant. Es tracta del Fòrum 
Econòmic i Social de Villena, un òrgan munici-
pal, transversal, inclusiu, consultiu i proponent, 
que va sorgir de l’Estratègia Territorial de Villena 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.



181180

ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

més Innovació (ETV + i), portada a terme pel de-
partament de Geografia Humana de la UA entre 
2012 i 2013.

Segons el nombre d’afiliats a la seguretat social, la 
població està fortament terciaritzada amb un ele-
vats percentatges per sobre del 50% d’afiliacions al 
sector serveis (52’56% el 2016). Encara que també 
els afiliats al sector industrial estan en un 33’49% 
el 2016. L’agricultura continua perdent afiliats, però 
tot i així supera el sector de la construcció. 

Anàlisi laboral-Formació

L’AF és una cruïlla caminera destacada, on con-
vergeixen els camins entre la meitat meridional 
de la península i el litoral mediterrani (bé cap a 
Alacant, bé cap València), però també ha estat via 
obligada de pas, i avui alternativa preferida da-
vant del recorregut costaner, de l’eix litoral que 
des de València descendeix cap a Alacant i Múr-
cia. Constitueix un espai de recent industrialitza-
ció en el qual, però, fins 1950 el 50% de la po-
blació activa s’emprava en el medi agrari, i avui 
segueix sent dedicació important en els munici-
pis més petits de les comarques que el formen.

El trànsit des d’una economia agrària cap a una 
industrialitzada es va gestar en els municipis 
més grans, àrids i sempre amb dificultats per 
al regadiu agrícola, com Elx, Crevillent, Novelda, 
Monòver, Elda, Petrer i Villena, on la importàn-
cia tradicional dels nuclis urbans havia permès 
l’existència de notables gremis artesanals per 
cobrir les demandes locals i alguns oficis per 
transformar els productes agrícoles, compro-
vant per tant l’existència d’una certa tradició ar-
tesanal. Emperò, seria l’aparició de la indústria 
del calçat, estretament vinculada a la seua ex-
pansió per tota la Vall del Vinalopó, el veritable 
detonant del procés d’industrialització experi-
mentat en les quatre últimes dècades.

Sens dubte es nota que la tradició dels sectors 
productius no requereixen una alta formació ni la 
qualificació necessària, ja que aquesta s’adquireix 
a través de l’experiència (indústria, sector serveis i 
agricultura). D’altra banda es demana una formació 
específica per a altres sectors productius a l’efecte 
de generar innovacions en l’agricultura i altres in-
dústries. I no només per als treballadors, sinó també 
per als empresaris. Així tenim que el clúster del cal-
çat es caracteritza per petites empreses de caràcter 
familiar, una major flexibilitat i rapidesa en el servei 
“pronto-moda”, un reconeixement internacional i vo-
cació exportadora i una pèrdua d’oficis tradicionals: 
tallador, aparador, magatzemista. El 44% de la po-
blació ocupada exerceix la seua tasca professional 
fora del seu municipi de residència, particularment 
a la comarca de l’Alt Vinalopó.

D’altra banda, observem una manca de coordi-
nació de l’oferta formativa que no s’ajusten a les 
necessitats reals del mercat local. Això es deu 
fonamentalment a l’escassa comunicació em-
presa-administració, així com a la falta de fle-
xibilitat dels centres de Formació Professional 
(estructura rígida i plantilla estable). D’altra ban-
da la formació oferida pel SERVEF no s’adapta 
a les demandes reals. Destaca la situació dels 
Tallers d’Ocupació en què hi ha manca d’interès 
per formar-se (grans i joves en situació d’exclu-
sió social), ja que només busquen una retribu-
ció. D’aquesta manera veiem que la formació i la 

suposada capacitació esdevenen assistencialis-
tes, i no condueixen a la integració laboral. Per 
aquest motiu necessitem renovats requeriments 
en relació a la formació per a la internacionalit-
zació i comercialització d’empreses, idiomes i 
instruments de màrqueting.

Els grups amb major dificultat per a trobar fei-
na són els de persones majors de 45 anys, joves 
sense formació i dones. A més hi ha una major 
dificultat d’accés al mercat laboral per part de 
la dona a causa del període d’inactivitat, treball 
submergit en alguns sectors (hostaleria, indús-
tria de la joguina o calçat), i tot això aguditzat 
perquè amb la crisi, s’accentua la necessitat de 
treballar. S’ha produït un salt generacional en-
tre treballadors sense transmissió efectiva de 
coneixements i els que estan més capacitats i 
qualificats i han de marxar.

A més destaquem els següents aspectes en re-
lació a les dinàmiques laborals:

• Oferta poc diversificada i qualificada però que 
requereix de formació tècnica per a determinats 
processos productius.
• Grups amb major dificultat per trobar feina: per-
sones majors de 50 anys, persones sense forma-
ció i dones.
• Nous requeriments tecnològics de maquinària 
i equips que fan més difícil la inserció laboral de 
persones majors de 50-55 anys.
• Economia Submergida i precarietat laboral
• Més demanda i necessitat de Formació Profes-
sional de Grau Mitjà per a determinats processos.
• Processos formatius moltes vegades assumits 
per les pròpies empreses
• Mecanisme d’intermediació per a l’ocupació: 
“boca a boca”.

Diagnòstic integrat

Sembla clar que les estratègies de les empreses 
més dinàmiques necessiten la col·laboració dels 
agents socials per garantir la viabilitat dels seus 
projectes. No obstant això els sistemes produc-
tius locals tenen mancances d’infraestructures i 
equipaments específics per a ús industrial, i tam-
bé mancances en la formació de la mà d’obra i 
dels empresaris, en la difusió de les innovacions, 
en les estratègies de cooperació i en la forma-
ció de xarxes. Els processos de descentralització 
productiva i la formació de xarxes constituïdes 
per PIME especialitzades, troben la seua millor 
expressió en certs territoris com el AF del Vina-
lopó on, al llarg del temps, s’ha generat un efec-
te de condensació capaç d’afavorir el sorgiment 
d’iniciatives locals, acompanyades de vegades 
per l’arribada d’inversions exògenes, juntament 
amb uns creixents vincles entre les empreses i 
les institucions, recolzades en un context social 
determinat. La potenciació de l’atractiu local pot 
suposar la millora dels avantatges competitius i 
dotar d’un efecte territorial a les activitats eco-
nòmiques, en potenciar els recursos intrínsecs 
en aquest espai, de vegades intangibles, que no 
són transferibles a altres territoris.

En la present dècada les noves dinàmiques 
de caràcter global estan determinant una lec-
tura més complexa del territori, que ja no és 
una simple contraposició de centre i perifèria, 
ni d’espais rurals enfrontats a espais urbans. 
Les estratègies de desenvolupament local, el 
màrqueting urbà i els plans estratègics d’abast 
municipal o comarcal es superposen amb di-

Figura 4.

Figura 5. Figura 6.
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rectrius regionals, quan no entren directament 
en conflicte amb elles.

En funció de les variables analitzades i la in-
formació treballada al llarg del procés qualita-
tiu es poden destacar les debilitats, fortaleses, 
amenaces i oportunitats sociolaborals de l’àrea 
funcional del Vinalopó.

Excessiva burocratització i escassa agilitat dels 
processos administratius que provoquen que la re-
lació empresa-administració no sigui dinàmica. A 
més, la manca de comunicació fluïda entre l’admi-
nistració i el teixit empresarial fa que no es tingui 
consciència de les neces-
sitats reals que tenen les 
empreses i que l’admi-
nistració podria pal·liar.

D’altra banda ens hem 
trobat amb testimonis 
que avalaven una actitud individualista dels em-
presaris i també dels polítics, la qual cosa provoca 
una visió a curt termini per part de l’empresariat i 
de les administracions locals, en relació a l’aplica-
ció de les polítiques actives d’ocupació.

La naturalesa de les empreses provoca una escas-
sa innovació tecnològica que incideix en els proces-
sos productius i que suposen un fre per a avançar 
en alguns sectors productius tradicionals. Les polí-
tiques actives d’ocupació s’han convertit en assis-
tencialistes i en ocasions impliquen una discordan-
ça entre les ofertes de formació i les necessitats 
reals de les empreses i dels treballadors.

L’existència d’una mà d’obra molt especialitzada 
dificulta la possibilitat de diversificació en alguns 
sectors, i a més s’aguditza per la baixa qualifica-
ció i el baix nivell formatiu. En el context actual 
l’economia submergida i la precarietat laboral im-
pliquen un llast per a alguns sectors productius, 
sobretot tradicionals.

Existeixen en el AF 1 estructures obsoletes, neces-
sitades renovació, per articular sinergies supralo-
cals i comarcals. Ens estem referint al consorci del 

Pacte Territorial per l’Ocupació, que es va tornar a 
activar el febrer de 2017.

Caldria adequar el sòl industrial a les tendències 
actuals del mercat i de les empreses perquè es 
fomentés l’assentament de renovades indústries 
amb un perfil més tecnològic. La incorporació de la 
dona i la falta de flexibilitat horària fan difícil l’apli-
cació de polítiques de conciliació familiar.

L’existència d’una mentalitat empresarial molt 
immobilista i conservadora fa que en ocasions 
els fabricants no siguin realment empresaris, 
excepte honroses excepcions. La grandària de 

les empreses, PIME i 
micropimes, no ajuden a 
això. Cal tenir en compte 
que aquesta AF partici-
pa de sectors productius 
consolidats i amb possi-
bilitat de regenerar-se i 

adaptar-se a les necessitats del mercat. Sempre 
i quan aportin coneixement i saber fer.

En general les terres del Vinalopó disposen d’una 
bona connexió i connectivitat. La seua localitza-
ció, les seves infraestructures viàries i les bones 
condicions ambientals poden afavorir l’assenta-
ment de habitants.

Existeixen en el territori estructures i infraes-
tructures que fomenten la formació i la inno-
vació: viver d’empreses (Cambra de Comerç), 
centres de Formació Professional, agències de 
desenvolupament local, teixit associatiu, funda-
cions empresarials, seus i aules universitàries, 
etc. A més, en el cas de Villena, tenim l’existèn-
cia del Fòrum Econòmic i Social, com a entitat 
municipal, representativa i molt plural que fa les 
vegades d’òrgan consultiu, inclusiu i propositiu.

En el cas de l’Alt Vinalopó, Villena exerceix i ocu-
pa el lloc de centralitat com a capital comarcal, 
exercint un gran lideratge econòmic sobre l’àrea 
d’influència comercial. Destaca l’associació de 
comerciants que és motor de moltes iniciatives 
socioeconòmiques del sector privat.

Hi ha una agricultura d’alta qualitat, vincula-
da a l’oliverar, la vinya, fruiters i hortalisses, 
però també a altres indústries auxiliars que 
es dediquen a la fabricació i aplicació de fer-
tilitzants. Per tant podem afirmar que el sec-
tor agrícola és diversificat, fins al punt que el 
cultiu tradicional de la vinya, en les poblacions 
del Vinalopó i en el context de la Denominació 
d’Origen Alacant, s’ha articulat a la Ruta del Vi 
d’Alacant. Una ruta enoturística que contempla 
generar sinergies entre els cellerers, les boti-
gues delicatessen, allotjaments i restaurants.

Un dels aspectes que majoritàriament s’han 
tractat ha estat la manca de continuïtat en les 
accions i plans estratègics territorials, mol-
tes vegades condicionats pels canvis polítics 
i d’aplicacions de polítiques, sense tenir una 
visió de futur i integrada.

Vivim sota l’estela del capitalisme depredador, que 
pot arribar a obstaculitzar a altres sectors produc-
tius vinculats a l’economia circular, verd, etc.

Un altre dels aspectes d’aquest diagnòstic in-
tegrat és la manca de capacitat per retenir i 
atreure talent a causa de la falta d’oportuni-
tats de les noves generacions en els sectors 
productius actuals (NTIC, no aplicació de la I + 
D + I, etc.).

En definitiva, cal dir que falten inversions de tot 
tipus per millorar les infraestructures existents 
al territori. Caldria reforçar les infraestructures 
respecte al Corredor Mediterrani, establint un 
node logístic comarcal com així venia en l’Es-
tratègia Territorial Valenciana de 2011.

Com a resum es proposa per l’AF, el següent:

• Millorar la connectivitat i complicitats entre 
els diferents municipis comarcals. Treballar 
de forma conjunta independentment de co-
lors polítics i altres interessos.

• Afavorir espais de trobada i treball, entre els 
diferents implicats del territori comarcal per 
generar xarxes de treball, i posada en comú 
de necessitats, accions i reptes, per millorar 
la fluïdesa en la comunicació, i l’optimització 
en l’acció.
• Adaptació dels recursos de formació (regla-
da i no reglada) i capacitació a les necessitats 
reals de les empreses, comptant amb les en-
titats i col·lectius implicats en el procés. No 
dedicat a la capacitació assistencial, sinó a la 
inclusió laboral (SERVEF)
• Noves oportunitats d’ocupació derivades de 
l’economia social, l’agricultura ecològica, les 
energies renovables, les activitats artesanals, 
el turisme i les noves tecnologies. Pot derivar 
en la capacitació i captació de recursos hu-
mans, en la consecució de recursos financers 
i talent, i en la innovació territorial dels sectors 
productius tradicionals.
• Hi ha estructures, infraestructures, equipa-
ments, associacions, teixit productiu i social, 
iniciatives. Cal optimitzar-de forma estratègi-
ca i coordinada, participant de la sapiència i 
de l’experiència acumulada (saber fer), evitant 
solapaments (avaluació, perspectiva, pros-
pectiva, consens, concertació i concreció). 

En definitiva, en els fòrums ciutadans realitzats 
a les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó, es va 
plantejar com a solució millorar la connectivi-
tat i connexió urbana; apostar per nous sectors 
emergents vinculats a la revalorització dels re-
cursos patrimonials i a l’economia verda, apos-
tant, al seu torn, per la I + D + I en sectors pro-
ductius tradicionals i nous. A més es proposa 
augmentar els cicles de FP amb alta ocupabilitat 
i ajustats a les necessitats reals del territori, con-
sensuat amb les empreses, ajuntament i conse-
lleria. Però al seu torn, la ciutadania va proposar 
incentivar la contractació dels grups amb més 
dificultats per accedir al mercat laboral (joves a 
la recerca del primer treball, persones no quali-
ficades i majors de 50 anys).

Villena ocupa el lloc de 
centralitat comarcal exercint 
un gran lideratge econòmic 

sobre l’àrea d’influència 
comercial.
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(a) (b)  

  Total AF Total CV
(a)/(b) 

(%)

Població (2016) 221149 4959968 4,46

Superfície total 144.274,87 2325500 6,20

Superfície forestal (%) 40,83 56 72,91

Densitat població (2016) (hab./km2) 146,38 213,3 68,63

Variació població (2006-16) (%) 0,838079257 3,2 26,19

Creixement vegetatiu -0,168483939 -901 0,02

Saldo migratori -131 -5139 2,55

Població (16-64 anys) (%) 65,90579202 79,8 82,59

Població (>65 anys) (%) 17,88567889 20,2 88,54

Població (estrangers) (%) 6,399305446 13,6 47,05

Població (estrangers-UE) (%) 3,11 6,9 45,09

Població (estrangers-resta) (%) 3,29 6,7 49,08

Taxa de dependència 51,7 53,9 95,92

Renta FD pc 11713,83 11928,7 98,20

Empreses (Total, 2016) 14899 344556 4,32

Empreses (indústria, 2016) (%) 15,87 6,9 229,95

Empreses (construcció, 2016) (%) 9,95 12,1 82,26

Empreses (serveis, 2016) (%) 74,05 81 91,41

  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Mobilitat laboral (mateix municipi) (%) 60,95 55 110,82

Taxa activitat (2017-2º Trim.) 77,96 75,5 103,26

Taxa ocupació (2017-2º Trim.) 62,26 61,3 101,57

Taxa atur (2017-2º Trim.) 20,12 18,7 107,59

Taxa activitat (Variació anual) (%) -0,43 -0,6 72,37

Taxa ocupació (Variació anual) (%) 5,91 2,9 203,84

Taxa atur (Variació anual) (%) -19,25 -12,6 152,74

Aturats 2017 7994,67 140236 5,70

Aturats 2007 14801,09 201425 7,35

Aturats (Variació 2007-17) (%) -45,99 -30,4 151,27

Atur registrat 100 hab. (2016) 11,44 9 127,07

Afiliats Seguretat Social Total 2012 54693 1535203 3,56

Afiliats SS (Agricultura) (%) 8,17 4,3 190,11

Afiliats SS (Indústria) (%) 32,88 15,4 213,53

Afiliats SS (Construcció) (%) 5,61 6,3 89,13

Afiliats SS (Serveis) (%) 53,32 74 72,05

Afiliats SS Total 2017 62457 1774269 3,52

Afiliats SS (Agricultura) (%) 7,76 3,6 215,57

Afiliats SS (Indústria) (%) 33,49 15,4 217,44

Afiliats SS (Construcció) (%) 6,09 6,2 98,18

Afiliats SS (Serveis) (%) 52,66 74,7 70,50

Afiliats SS Total Var. 2012-17 14,20 15,6 91,00

Afiliats SS (Agricultura) (%) -5,07 -1,6 316,66

Afiliats SS (Indústria) (%) -5,07 15,5 -32,69

Afiliats SS (Construcció) (%) 1,83 14,6 12,54

Afiliats SS (Serveis) (%) -1,24 16,7 -7,40

Població amb estudis grau 3º (%) 17,66 28,1 62,84

Població sense estudis-analfabets (%) 3,14 2,1 149,31

Taula 1. Principals variables i indicadors de l’anàlisi ter-

ritorial de l’àrea funcional del Vinalopó. 

Font Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.

Taula 2. Principals variables i indicadors de l’anàlisi ter-

ritorial de l’àrea Funcional del Vinalopó.

Font Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.

ÀREA FUNCIONAL

ALCOI

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departament de Geografia Humana

Universitat d’Alacant

DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

L’Àrea Funcional d’Alcoi (AF) amb una superfície 
total de 917,43 km2 (91.743 ha), situada al nord-
oest de la província d’Alacant, a les valls d’interi-
or, està conformada per una orografia accidenta-
da que es correspon amb l’existència d’uns valls 
transversals i que ha condicionat les comunica-
cions i les activitats productives. Està constituïda 
per les comarques de l’Alcoià, la Foia de Castalla 
i el Comtat, que agrupen un total de 32 municipis, 
sent el Comtat el que més nombre inclou amb 
un total de 24 (Agres, Alcocer, Alcoleja, Alfafar, 
Almundaina, alqueria d’Asnar, Balones, Benasau, 
Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Beni-
massot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, 
Millena, Muro d’Alcoi, l’Orxa, Planes, Quatreton-
deta i Tollos).

La principal via en l’actualitat és l’autovia A-7, que 
articula l’espai interior de les províncies d’Alacant 
i València. Sens dubte aquesta Àrea Funcional 
(AF) es localitza en un enclavament privilegiat, ja 
que dista aproximadament 100 km de València i 
50 d’Alacant. A més aquesta autovia enllaça amb 
l’A-3 amb direcció a Madrid des de València, amb 
l’autovia A-31 amb direcció a la capital de l’Estat 
des d’Alacant i amb l’autovia A-35, que comunica 

els municipis d’Almansa-Xàtiva i València. Aquests 
vials permeten accedir als aeroports i ports marí-
tims de València i Alacant.

La successió de valls i muntanyes és més acusa-
da en la part nord, i en el continu muntanyós es 
localitza el sector central prebètic alacantí, on les 
petites valls són estrets passos entre els diferents 
relleus, com passa amb la zona de confluència de 
les Serres de Aitana, Serrella, Xorta, etc.

En aquest context, cal destacar l’abundància 
d’espais d’elevat valor ambiental, cultural i pai-
satgístic, envoltats de muntanyes entre les que 
podem destacar, entre d’altres, les Serres de 
Mariola 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 ens trobem que l’Alcoià comprèn una super-
fície protegida del 35,71% i el Comtat 1 55,19%.

El AF compta amb una població total de 137.106 
habitants el 2007, 139.826 habitants el 2009 i 
135.689 habitants el 2016, que suposa el 2’74% 
sobre el total de la població de la Comunitat Va-
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lenciana per a aquest últim any, mantenint fluc-
tuacions demogràfiques, que en l’última dècada 
ha anat a la baixa (-5’27%).

L’AF és un territori pioner dels processos d’in-
dustrialització a Europa que, malgrat les seves 
dificultats orogràfiques i d’accessibilitat, ha estat 
capaç de generar clústers industrials competi-
tius que han permès el creixement i el mante-
niment de la població a l’interior de la província 
d’Alacant, potenciant un dels sistemes urbans 
més complets de l’arc mediterrani. Com ja hem 
indicat, Alcoi és el municipi més important de 
l’Àrea Funcional, tradicionalment vinculada al 
tèxtil i al paper. Aquest últim sector liderat per 
la multinacional “Papeleras Reunidas, SA” que va 
tancar el 1975 i tenia les seves oficines a l’actual 
CEEI i AITEX. En l’actualitat està en un procés de 
reconversió i diversificació empresarial basat en 
el seu know-how adquirit amb el pas dels anys 
que li permet treballar en una àmplia gamma 
de sectors i processos productius. Les tres co-
marques que conformen l’Àrea Funcional tenen 
els seus orígens en sectors tradicionals com 
la joguina i el tèxtil, que han sabut reconvertir i 
capejar les diferents crisis que han patit. Centren 
la seua activitat principal en la indústria i han 
diversificat el seu teixit industrial sent capaços 
de treballar per a sectors nous o emergents. Les 
empreses industrials suposen un 15’70% en-
front del 10’85% que són les de les construcció 
i el 69’53% dels serveis en 2016. Sens dubte és 
una economia amb un notable pes industrial, en-
cara que es va terciaritzant. Finalment, i pel que 
fa a usos del sòl, l’Àrea Funcional d’Alcoi té una 
taxa de sòl artificial del 4,1%, i de superfície agrí-
cola 01:00 45’6%.

ANÀLISI TERRITORIAL 

El ritme de creixement de la població de l’àrea 
funcional ha estat baix: el 5,2% en el període 
1991-2009, xifrant una pèrdua de població en-
tre el període de 2009-2016 d’un -2’49% (4.140 
efectius). Els municipis rurals continuen perdent 
població i són acompanyats per aquells altres 

nuclis urbans i industrials, inclòs el propi Alcoi, 
que se sumen a la dinàmica de decreixement 
demogràfic. Així des de 2009 Alcoi, amb 59.567 
habitants el 2016, ha perdut 1.985 habitants, 
Cocentaina, amb 11.406 habitants ha perdut 61, 
Castalla amb 9.994 habitants el 2016, ha perdut 
333 habitants, i Ibi amb 23.321 habitants, ha per-
dut 792. Només s’ha salvat de la dinàmica re-
cessiva Mur d’Alcoi, que tenint 9.167 habitants el 
2016, ha vist incrementada la seua població en 
274 habitants.

Si observem la densitat de població en l’àrea 
funcional estudiada, podem comprovar que 
aquesta densitat ha disminuït i se situa, en el cas 
de la Comarca de l’Alcoià, per sota del nivell de 
2005 a excepció de l’Alqueria d’Asnar, Benillup, 
Benimarfull, Famorca, Gaianes, Gorga, Milleneta, 
Muro d’Alcoi i Penàguila. La piràmide de població 
presenta una figura regressiva per les pèrdues 
d’efectius i la reducció de les taxes de natalitat. 

Com a conseqüència de la crisi, tancament d’em-
preses i destrucció d’ocupació, també observem 
un descens de la població, motivada pel retorn 
de la població estrangera als seus països d’ori-
gen i de la sortida de gent jove per buscar no-
ves oportunitats a l’estranger al no trobar-les 
al territori. Sembla que la tendència pugui ser 
aquesta, tret que s’aconsegueixi retenir el talent 
existent al territori i es proporcioni ocupació de 

qualitat que permeti i faci atractiu el quedar-se 
a les Comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Foia 
de Castalla. També s’està produint una emigració 
d’aquestes comarques cap a les àrees metropo-
litanes de València i Alacant.
 
Durant el 2005 els municipis de Alqueria d’Asnar, 
Cocentaina i Muro van aplicar diverses iniciati-
ves per impulsar la depuració de les aigües resi-
duals i la seua posterior utilització, i per a això 

adequar els serveis de les depuradores Algars 
i Font de la Pedra. Entre els seus principals ob-
jectius hi havia el control dels abocaments a les 
xarxes municipals de clavegueram i el saneja-
ment, la depuració i la reutilització de les aigües 
residuals. El 1999 es van establir les bases per 
posar en marxa la Mancomunitat de Municipis 
de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Aques-
ta iniciativa no va arribar a implantar-se i supo-
sava no només aspectes des del punt de vista 
ambiental i de recollida de residus, sinó també 
de promoció turística, modernització administra-
tiva, vies de comunicació, sanitat ambiental, etc. 
A finals del 2009 es va fer pública la intenció dels 
ajuntaments d’Alcoi, Cocentaina i Muro de cons-
tituir una mancomunitat de municipis per posar 
en marxa un Pacte Territorial per l’Ocupació i la 
Formació amb el qual implementar plans forma-
tius i realitzar accions per millorar l’ocupabilitat 
dels aturats de les comarques. Després de di-

verses reunions al març de 2010 es van reunir 
a Muro els alcaldes de les 21 localitats de Ma-
riola per acordar que l’ens municipal estigués a 
Alcoi, actualment en l’Àgora de l’esmentat ajun-
tament, conformat per 12 membres i presidida 
en l’actualitat pel tinent d’ Alcalde d’Alcoi, Manolo 
Gomicia (Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres, Beni-
marfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Orxa, l’Al-
queria d’Asnar, Millena i Muro). Els seus objectius 
són la promoció econòmica, el desenvolupament 
local, la formació i l’ocupació de caràcter supra-
municipal; la planificació i ordenació del territori 
supramunicipal: la gestió i manteniment d’infra-
estructures i serveis comuns d’interès rural, me-
diambiental, cultural, social, turístic, tecnològic i 
econòmic; la promoció turística, social, cultural 
educativa i econòmica conjunta; la promoció de 
l’accessibilitat i millora de les comunicacions.

Els municipis d’Agres, Alfafara, l’Alqueria d’Asnar, 
Gaianes i Muro d’Alcoi pertanyen a la Mancomu-
nitat de Serveis Socials Mariola. Castalla i Onil 
pertanyen a la Mancomunitat Intermunicipal de 
la Foia de Castalla, les competències es circums-
criuen a la depuradora d’aigües residuals. Agres, 
Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, 
Alqueria d’Asnar, Pilotes, Benasau, Beniarrés, 
Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Beni-
massot, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, l’Orxa 
/ Orxa, Millena, Penàguila, Planes, Quatretondeta, 
Tollos pertanyen a la Mancomunitat del Xarpolar 
que presta serveis en l’àrea de serveis socials.

A més, els municipis i àrees d’influència d’Alcoi i 
Ibi, juntament amb Ontinyent, a l’octubre de 2016 
van conformar l’Acord Territorial d’Ocupació i 
Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (AIO), 
integrat per administracions públiques: Ajun-
tament d’Alcoi, Ajuntament de Ibi i Ajuntament 
d’Ontinyent, Sindicats: CCOO i UGT, i Associacions 
Empresarials Territorials: FEDAC, IBIAE i COEVAL.

A més els municipis del Comtat (Agres, Alcocer 
de Planes, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, l’Al-
queria d’Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, 
Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, 
Quatretondeta, Fageca, Famorca, Gaianes, Gor-

Figura 1.

Figura 2.
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ga, Orxa, Millena, Planes, Tollos.), juntament amb 
els de l’Alcoià (Benifallim, Penàguila, Tibi), units a 
altres de l’Alt Vinalopó, la Marina Baixa i la Mari-
na Alta, formen part del Grup d’Acció Local Rural 
Muntanya d’Alacant, aprovada la seua candida-
tura en el DOGV n.7905 (2016.10.27) i ratificat el 
seu diagnòstic territorial participat segons la no-
tificació de la Direcció General de Desenvolupa-
ment Rural i Política Agrària Comuna, del passat 
mes d’octubre de 2017.

En l’àrea de salut, Alcoi compta amb l’Hospital 
Verge dels Lliris, amb 287 llits, i el Sanatori Sant 
Jordi (aquest últim privat i amb 26 llits). El Com-
tat compta amb 24 consultoris i 3 centres de sa-

lut, l’Alcoià té 5 consultoris i 8 centres de salut. A 
més compten amb una xarxa de farmàcies (Font 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública), 
28 a El Comtat i 53 en l’Alcoià (34 a Alcoi i 8 a Ibi).

Donada la trajectòria industrial del territori i la 
importància que els recursos humans han tingut 
i tenen en el desenvolupament socioeconòmic 
d’aquest, convé assenyalar que les qualificacions 
laborals més destacables són principalment les 
relacionades amb les professions (qualificacions 
tèxtils, plàstic, motllista, mecànic, metall -mecà-

nic, cosmètica, agroalimentari, química), les en-
ginyeries, les TIC i les que anomenem transver-
sals com idiomes, principalment anglès, comerç 
internacional, màrqueting, disseny, administració, 
I + D + i. Els ajuntaments d’Alcoi, Ibi i Ontinyent 
pertanyen a la Xarxa d’Agències per al Foment de 
la Innovació Comercial (AFIC), estan acreditades 
i compten amb un tècnic AFIC. El municipi d’Al-
coi compta amb un centre comercial, Alzamora, 
amb una superfície de 16.230 m², amb 3 plan-
tes comercials, 51 locals comercials i 3 plantes 
d’aparcament. Va ser inaugurat l’octubre de 2003 
i compta amb una afluència de 2.235.388 visites a 
l’any. A més cal dir que en el corredor industrial i 
comercial que uneix Alcoi amb Cocentaina trobem 
un altre centre constituït per les multinacionals 
franceses Decathlon i Carrefour. 
 
Les associacions amb presència al territori que 
poden contribuir a la dinàmica socioeconòmica 
del mateix són les Associacions Empresarials 
territorials i multisectorials o intersectorials 
com FEDAC, IBIAE i COEVAL, les associacions 
sectorials, les organitzacions sindicals, els ins-
tituts tecnològics, les universitats, la Cambra 
de Comerç, el CEEI, els ajuntaments. Els prin-
cipals projectes amb incidència en la dinàmica 
socioeconòmica del territori en què han par-
ticipat associacions o institucions territorials 
tant d’àmbit local com supramunicipal són els 
que seguidament se citen: Pacte Territorial per 
l’Ocupació Alcoi - IBI- Ontinyent en el qual par-
ticipen els Ajuntaments de Alcoi, Ibi, Ontinyent, 
les associacions empresarials FEDAC, IBIAE i 
COEVAL i les organitzacions sindicals CCOO i 
UGT. Cal no oblidar a les Comarques Centrals 
Valencianes i les Àrees Industrials de Qualitat 
en què també pertany l’Àrea Funcional d’Alcoi, 
sense detriment de la Plataforma per la rein-
dustrialització i el Territori, en la qual participen 
FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Les empreses de la mateixa branca que parti-
cipen en el procés complet de producció proce-
deixen del sector tèxtil, fabricació de joguines, 
empreses de processos (injectors, fabricants 
motlles, embalatge, transport, etiquetes, em-

preses de robòtica), metall, plàstic, motllista, 
cosmètica , fabricació de maquinària, vidre, car-
tró, oli ecològic, cervesa i vi.

Les relacions interempresarials i els projectes de 
col·laboració en els propers anys hauran d’anar 
creixent i seran tant territorials com extraterri-
torials, tant d’empreses del mateix sector (com-
petència) com de diferents sectors. Una debilitat 
que té el territori és precisament la manca de 
col·laboració i cooperació entre les empreses del 
mateix. En un teixit productiu compost per pimes 
i micropimes es fa necessari la col·laboració per 
guanyar mida i poder abastar projectes i mer-
cats, que una empresa per si mateixa no podria 
abastar. Per tant, aquestes relacions s’haurien 
de potenciar, ampliar i intensificar per poder 
competir en un entorn globalitzat i clau per a la 
supervivència i l’èxit empresarial. Per a això es fa 
necessari un canvi cultural.

Els recursos que afavoreixen el sorgiment i desen-
volupament d’aquestes innovacions són el caràc-
ter innovador i diversificat de l’emprenedor i em-
presari; la formació específica existent a la zona 
(FP, Universitats, etc.); instituts tecnològics; ajudes 
o subvencions per a innovació; fires; associacions 
empresarials i sindicals; vivers d’empreses i tre-
ball cooperatiu; talent (incorporació de doctors, 
etc.); cooperació; necessitat de ser competitius; 
sòl industrial de qualitat; fibra òptica; modificar 
el banc de patents; a Ibi, l’existència d’empreses 
complementàries properes; solvència econòmica.

Pel que fa a les places d’allotjament amb què 
compta el territori cal assenyalar que al Comtat 
és de 1.024 places i en la l’Alcoià és de 1.080 
places. Conscients d’això i fruit de la bona en-
tesa dels agents econòmics i socials amb els 
dirigents polítics estableixen la necessitat de 
realitzar estratègies comunes vinculades als 
recursos propis del territori. En efecte, una de 
les claus de la relació entre el turisme i el ter-
ritori és aprofitar l’escala supramunicipal per 
afavorir els processos de cohesió territorial, 
especialment, la integració entre els espais li-
torals i interior. 

ANÀLISI LABORAL-FORMACIÓ

La crisi ha tingut una incidència important en 
l’ocupació, sobretot en aquestes comarques in-
dustrials, on hi ha hagut sectors forts com el 
tèxtil, i que com a conseqüència de la crisi gene-
ral per una banda, i com a conseqüència de les 
seves pròpies crisis sectorials, ha perdut molta 
ocupació en els últims anys.

Els grups que més han patit les conseqüències 
en els últims deu anys són els joves sense ex-
periència i la gent gran. També el col·lectiu que 
avui tenen edats superiors als 35 anys, els que 
van entrar al mercat laboral a primerenca edat, 
deixant els estudis per l’oportunitat laboral exis-
tent. Avui el seu sector ha reduït plantilles i es 
troben amb experiència i sense titulació, i de ve-
gades, amb falta d’interès per reciclar-se. L’atur 
femení sempre ha estat superior tant amb crisi 
com sense crisi pel rol social que se li ha assig-

nat a la dona en el fet que el seu salari sempre ha 
estat d’ajuda i complement a les llars i segueix 
sent el que més dificultats té per trobar feina. 

Del total d’empresaris que empren personal, tan 
sols el 25% són dones. Si ens fixem en el grup 
d’autònoms, també s’observa un major nombre 
d’homes que de dones. A la comarca de l’Alcoià 
suposa un 38% i al Comtat 33%.

Seguint les dades d’afiliats a la Seguretat Social, 
i fent la comparativa entre 2012 i 2017, obser-
vem com el sector agrícola ha perdut actius, pas-
sant del 1’76% al 1’3%. El sector industrial s’ha 

Figura 4.

Figura 5.
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incrementat passant del 39’8% al 40’4% mentre 
la construcció descendeix molt poc amb un 5’62 
el 2017 enfront del 5’82 que tenia el 2012. I els 
serveis s’incrementen en nombres absoluts, 
però queden en percentatge signifiquen el ma-
teix valor que l’aconseguit el 2012, és a dir, en 
un 52,4. I això malgrat que en nombre d’afiliats 
a la seguretat social s’ha incrementat en 7.951 
respecte a 2012.

A l’àrea funcional, per tant, destaquen les ac-
tivitats industrials (40’4%). Dins d’aquesta, el 
major pes el tenen les indústries manufacture-
res amb el 69,74%, seguides de les indústries 
transformadores de metalls i mecànica de pre-
cisió (23,31%), energia i aigua (3,51%) i extracció 
i transformació de minerals no energètics i pro-
ductes derivats de la indústria química (3,44%). 
Si atenem a la seua activitat principal de l’agre-
gat de les tres comarques, destaca el comerç, 
transport i hostaleria, amb un 48,45%. El segueix 
amb diferència activitats professionals i tècni-
ques (19,28%), altres serveis personals (10,19%), 
educació, sanitat i serveis socials (9,03%), activi-
tats immobiliàries (6,96%), activitats financeres i 
d’assegurances (3,69%) i informació i comunica-
cions (2,40%).

Si analitzem les últimes dades corresponents al 
primer trimestre del 2017, el 71’99% dels con-
tractes a la comarca del Comtat són indefinits 
igual que a la comarca de l’Alcoià, sent del 66,80%. 
El percentatge de contractes indefinits a Alcoi 
(69,02%) i en Ibi (64,14%) estan per sobre i per 
sota de les seves respectives àrees d’influència.

Per tant, pel que fa a l’estructura de la població 
en funció de la seua activitat econòmica destaca 
el pes dels ocupats en la indústria i l’elevada taxa 
de terciarització de l’àrea funcional, encara que 
no tal elevada com les veïnes comarques conti-
gües del litoral.

Les conseqüències de la crisi han estat l’aug-
ment del nombre d’aturats i la precarització dels 
contractes (la tipologia més desenvolupada és la 
del temporals), unit al fet que la capacitat finan-

cera de les empreses no els ha permès invertir 
i a la constricció del crèdit per part de les en-
titats financeres. S’han destruït llocs de treball 
a tots els nivells, si bé han sorgit noves neces-
sitats on els joves tenen més probabilitat d’en-
trar, com les noves tecnologies. A Ibi després de 
la crisi viscuda pel sector joguina, la majoria de 
les empreses que eren proveïdores d’elles, van 
diversificar i van buscar altres mercats. Avui en 
dia treballen per a sectors tan variats com l’ae-
roespacial, alimentació, automoció, construcció, 
tèxtil, instruments mèdics, maquinària, material 
elèctric, metal·lúrgia, moble, puericultura, quími-
ca, reciclatge, sanitat, siderúrgia, etc. Destacable 
a Ibi, que en els últims anys diverses multina-
cionals han adquirit empreses ja creades en el 
municipi, i això ha fet que moltes de les empre-
ses que treballen per a ells s’hagin vist obligats a 
millorar els seus sistemes de producció. Les ra-
ons principals per les quals s’han instal·lat és pel 
capital humà i perquè els seus principals prove-
ïdors els tenen a Ibi. Destaquen les indústries de 
Plàstic. A Alcoi destaca la indústria alimentària, 
cosmètica, tèxtil, química, comerç, turisme, me-
tal·lúrgia, agroalimentària. Cal indicar que tant el 
tèxtil com la construcció han patit un retrocés i 
els serveis han augmentat. En relació a les ca-
racterístiques de les empreses pel que fa a mida, 
mercat, clients, grau de complexitat del procés 
productiu hem d’assenyalar que en el territori el 
teixit productiu està compost per pimes i micro-
pimes i autònoms, si bé cal indicar que a Ibi hi ha 
instal·lades algunes multinacionals.

En l’accés a l’administració pública no es produei-
xen diferències entre homes i dones, no hi ha dife-
rència en salari, ni en facilitat per a ser contractat. 
Aquí el procés és molt objectiu. No importa si ets 
home o dona, ni l’edat ja que cada vegada acce-
deix personal més gran a l’empresa pública.

En el cas de joves qualificats, tant homes com 
dones, es produeix una entrada tardana al món 
laboral perquè s’inverteixen anys en la seua qua-
lificació i no troben una feina que s’ajusti a les 
seves especificacions pel que, si poden, continu-
en formant-se o bé accedeixen a llocs de baixa 

qualificació. Els joves no qualificats accedeixen 
abans al món laboral però amb treballs preca-
ris i temporals, produint-se més rotació d’ho-
mes que de dones. Davant situacions adverses 
es produeix una sortida més gran de dones que 
d’homes, sobretot en edats compreses entre els 
35 i 60 anys.

Els grups de població que obtenen millors resul-
tats en el mercat laboral són el col·lectiu d’homes 
i dones amb edat compresa entre 25 i 44 anys. 
En el sector industrial, els joves formats amb 
una formació diferenciada i les persones amb 
estudis universitaris. També solen tenir millor 
entrada al mercat laboral dels joves amb llicen-
ciatura de direcció d’empreses o cicles formatius 
superiors i en matèria de noves tecnologies així 
com les persones que estan ben formades i el 
seu perfil és adaptable als continus canvis en 
la demanda de treball. Els joves qualificats amb 
estudis superiors o cicles mitjans o bé professi-
onals amb experiència que han perdut la feina i 
no superen els 45 anys. I aquells que tenen una 
alta especialització, titulats universitaris i de for-
mació professional.

Els grups de població que obtenen pitjors resul-
tats en el mercat laboral són les dones majors 
de 45 anys, els joves menors de 25 anys, les per-
sones majors de 55 anys amb molta experiència 
com a peons manufacturers però poca formació. 
També persones que no tenen qualificació, els 
majors de 50 anys i sense estudis.

L’oferta de formació especialitzada (FP i educació 
superior de la zona) és bona si bé és cert que es fa 
necessari un acostament estret d’aquesta forma-
ció al món de l’empresa. És necessària l’adaptació 
curricular, permetent plans d’estudis flexibles que 
permetin adaptar els continguts de la formació 
reglada a les necessitats reals de les empreses.

La formació per a l’ocupació, sense oblidar els 
sectors tradicionals, també s’ha d’adaptar, in-
corporant branques que tinguin a veure amb les 
noves tecnologies, informàtica, energia renova-
bles. La formació per a l’ocupació hauria de te-

nir més flexibilitat per adaptar els continguts a 
la realitat empresarial.

Donada la trajectòria industrial del territori i la 
importància que els recursos humans han tingut 
i tenen en el desenvolupament socioeconòmic 
d’aquest, convé assenyalar que les qualificaci-
ons laborals més destacables són principalment 
les relacionades amb les professions (qualifica-
cions tèxtils, plàstic, motllista, mecànic, metall 
-mecànic, cosmètica, agroalimentari, química), 
les enginyeries, les TIC i les que anomenem 
transversals com idiomes, principalment anglès, 
comerç internacional, màrqueting, disseny, ad-
ministració, R + D + i.

Estan sorgint noves qualificacions laborals fruit 
de l’especialització i la tecnificació dels processos. 
Entre elles podem anomenar el desenvolupament 
web, màrqueting en línia, community manager, 
robòtica, automatismes, TIC, energies renovables, 
internacionalització, cosmètica, alimentació, tèxtil 
qualificat i tecnificat, turisme, serveis a la depen-
dència, idiomes. Cal indicar que a més de la quali-
ficació laboral també se sol·liciten altres aspectes 
com les habilitats socials, personals, comunicati-
ves, treball en equip, lideratge.

El perfil dels líders també ha de modificar-se en 
el sentit d’una gestió més professional, d’equip, 
de lideratge, de cooperació entre empreses per 
guanyar mida i accedir a mercats que sense 
aquesta cooperació no seria possible.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

Sens dubte hi ha una manca d’infraestructures, 
que unit a una mancança en la formació espe-

Figura 6.
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cialitzada, dificulten la diversificació de les eco-
nomies d’aquesta àrea funcional. A tot això cal 
afegir una manca de col·laboració entre entitats 
i en què s’ha perdut un branding en relació a una 
imatge industrial del territori. Afegit a l’aptitud, 
cal citar una falta d’actitud de part de l’empresa-
riat però també d’algunes instàncies institucio-
nals, locals i supralocals que solapen competèn-
cies i activitats, ja que no hi ha una clara vocació 
de treballar en xarxa i coordinar accions.

El principal problema del territori és l’atur, per això 
cal unir esforços tant de la part pública com de la 
privada, generant sinergies. S’hauria de perme-
tre desenvolupar projectes pioners i innovadors, 
dotant-los de pressupostos adequats, i dins dels 
programes dels Pactes Territorials, amb regulació 
i termini que els facin útils per al territori així com 
replicar altres projectes que s’estan fent en altres 
territoris amb èxit i que es podrien implantar en 
aquesta àrea funcional.

La manca de sòl industrial, sempre condicionat 
per la difícil orografia, fa que en ocasions la imatge 
del territori sigui negativa i que no es pugui abor-
dar amb garanties una diversificació econòmica, 
acompanyada d’una política industrial d’acord amb 
les necessitats del territori. Tot això s’agreuja per 
l’escassa relació entre el món de la formació i les 
necessitats empresarials.

D’altra banda l’existència d’estructures territorials, 
com el pacte, milloren les capacitats i la vocació de 
treballar en equip i en xarxa. Existeix en l’àrea fun-
cional una gran quantitat d’associacions i d’estruc-
tures que donen suport a l’emprenedor (presència 
d’Universitats, IES, instituts tecnològics). A més, 
l’existència de les autovies i altres mitjans de comu-
nicació terrestre (encara que no ferroviaris), pot su-
posar un actiu per dinamitzar l’economia. És un ter-
ritori divers amb espais naturals protegits que sens 
dubte poden millorar les condicions de vida dels 
habitants i treballadors d’aquesta àrea funcional.
Per generar oportunitats en aquesta àrea fun-
cional seria interessant adequar la formació a 
les necessitats reals, establir xarxes entre els 
municipis rurals i urbans, així com separar la 

politització de les accions i projectes de plani-
ficació estratègica. Això per dotar de continu-
ïtat a les activitats començades pels diversos 
equips de govern dels municipis del AF. Tam-
bé seria interessant atreure talent i retenir-lo, 
així com la desregularització laboral. L’aplica-
ció de les noves tecnologies i una transició a la 
indústria 4.0, amb ajudes de mitjans tècnics i 
financers podria ser una altra oportunitat per 
a aquest territori d’interior. Això es podria fer 
mitjançant estructures de cooperació que es-
tiguessin mancomunades i que potenciés un 
desenvolupament industrial del territori apro-
fitant el know how. Hi ha proximitat amb ports i 
aeroports i connectats per autovies, encara que 
no per ferrocarril. L’entorn natural i cultural pot 
ser un motor per a l’atracció empresarial i per 
generar noves oportunitats per generar la pos-
sibilitat de noves idees de negoci. Tot això apos-
tant per la valorització del patrimoni cultural i 
ambiental, la història i la identitat, la tradició 
però amb base a les innovacions (centres d’in-
terpretació, noves modalitats turístiques com el 
turisme experiencial, etc.). Alcoi va tenir un Pla 
de Dinamització Turística (2003-2007), que fo-
ment les infraestructures culturals (centre d’in-
terpretació EXPLORA), així com la posada en va-
lor d’antics edificis industrials i rutes culturals. 
Cal no oblidar que a més les seves festes de 
Moros i Cristians van ser declarades d’Interès 
Turístic Internacional en l’any 1980.

Per a això és important vertebrar itineraris entre 
espais que comparteixen una mateixa base de 
recurs: massís muntanyenc, vall fluvial, via ver-
da, etc. Establir corredors verds o passadissos 
ecològics que articulen diferents espais, dotin 
de continuïtat a la protecció ecològica i acostin 
els valors paisatgístics als ciutadans. Disseny de 
productes complementaris sobre la base d’ofer-
tes compartides entre el litoral i l’interior. Criteris 
de complementarietat i eficiència en la localitza-
ció i distribució territorial dels equipaments i in-
fraestructures turístiques: parcs d’oci, museus, 
centres d’interpretació, museus temàtics (jogui-
na, canell, etc.). Definició d’eixos turístics d’esca-
la subregional sobre la base dels recursos turís-

  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Població (2016) 135689 4959968 2,74

Superfície total 91747,2904 2325500 3,95

Superfície forestal (%) 58,53 56 104,52

Densitat població (2016) (hab./km2) 138,43 213,3 64,90

Variació població (2006-16) (%) -0,17 3,2 -5,27

Creixement vegetatiu -151,5 -901 16,81

Saldo migratori 14,5 -5139 -0,28

Població (16-64 anys) (%) 67,71 79,8 84,85

Població (>65 anys) (%) 20,03 20,2 99,15

Població (estrangers) (%) 6,44 13,6 47,35

Població (estrangers-UE) (%) 2,78 6,9 40,34

Població (estrangers-resto) (%) 3,66 6,7 54,57

Taxa de dependència 54,6 53,9 101,30

Renta FD pc 11746,35 11928,7 98,47

Empreses (Total, 2016) 9743 344556 2,83

Empreses (indústria, 2016) (%) 15,70 6,9 227,59

Empreses (construcció, 2016) (%) 10,85 12,1 89,66

Empreses (serveis, 2016) (%) 69,53 81 85,84

  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Mobilitat laboral (mateix municipi) (%) 68,27 55 124,13

Taxa activitat (2017-2º Trim.) 34,075 75,5 45,13245033

Taxa ocupació (2017-2º Trim.) 26,605 61,3 43,40

Taxa atur (2017-2º Trim.) 7,47 18,7 39,94652406

Taxa activitat (Variació anual) (%) -1,06 -0,6 176,08

Taxa ocupació (Variació anual) (%) -4,44 2,9 -152,9676972

Taxa atur (Variació anual) (%) 27,15 -12,6 -215,47

Aturats 2017 4075,15 140236 2,91

Aturats 2007 7115,84 201425 3,53

Aturats (Variació 2007-17) (%) -42,73 -30,4 140,56

Atur registrat 100 hab. (2016) 9,74 9 108,24

Afiliats Seguretat Social Total 2012 35963 1535203 2,34

Afiliats SS (Agricultura) (%) 1,77 4,3 41,06

Afiliats SS (Indústria) (%) 39,81 15,4 258,51

Afiliats SS (Construcció) (%) 5,83 6,3 92,47

Afiliats SS (Serveis) (%) 52,47 74 70,90

Afiliats SS Total 2017 43914 1774269 2,48

Afiliats SS (Agricultura) (%) 1,32 3,6 36,75

Afiliats SS (Indústria) (%) 40,46 15,4 262,70

Afiliats SS (Construcció) (%) 5,63 6,2 90,76

Afiliats SS (Serveis) (%) 52,46 74,7 70,23

Afiliats SS Total Var. 2012-17 22,11 15,6 141,72

Afiliats SS (Agricultura) (%) -25,07 -1,6 1566,88

Afiliats SS (Indústria) (%) 1,62 15,5 10,47

Afiliados SS (Construcción) (%) -3,41 14,6 -23,34

Afiliados SS (Servicios) (%) -0,01 16,7 -0,06

Población con-estudios grado 3º (%) 22,28 28,1 79,28

Población sin estudios-analfabetos (%) 1,98 2,1 94,42

Taula 1. Principals 

variables i indica-

dors de l’anàlisi 

territorial de l’àrea 

Funcional de Alcoi. 

Font Diagnóstico 

Territorial-Laboral 

del Vinalopó. 

Taula 2. Principals 

variables i indica-

dors de l’anàlisi 

territorial de l’àrea 

Funcional de Alcoi. 

Font Diagnóstico 

Territorial-Laboral 

del Vinalopó.
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

L’àrea funcional (AF) de la Marina Alta que es tro-
ba situada al nord de la província d’Alacant, en 
la seua franja litoral, coincideix amb la comarca 
administrativa de la Marina Alta i limita amb les 
comarques de la Safor, el Comtat i la Marina Bai-
xa. Comprèn 33 municipis i la seua població total 
és de 169.831 habitants el 2016 (el 3,4% regio-
nal), i una superfície de 750,9 km2 (3,2% regio-
nal), el que suposa una densitat de 224 hab/km2, 
una xifra propera a la mitjana de la Comunitat 
Valenciana (CV).

La capital comarcal, Dénia, és la més poblada 
amb 42.023 habitants i encapçala la concentra-
ció de massa crítica poblacional juntament amb 
Xàbia (31.140) i Calp (27.768). Per tant, Dénia es 
configura com a municipi central o centre de po-
laritat principal, al costat de Xàbia i Calp com a 
centres funcionals de polaritat complementària, 
i Pego com a centre de polaritat comarcal.

De totes maneres, s’observa una divisió funci-
onal que s’articula l’àrea. La zona “Costa” que 
englobaria les poblacions de Calp, Dénia, els Po-
blets, Poble Nou de Benitatxell, Xàbia i les zones 
costaneres de Benissa i Teulada. La zona “Inter-

mèdia” on s’ubiquen els municipis de Gata de 
Gorgos, Llíber, Ondara, Pedreguer, Pego, Senija, 
el Verger, Xaló i els nuclis urbans de Benissa i 
Teulada. Finalment, la zona “Interior” compren-
dria la major part de municipis, Alcalalí, Atzúbia, 
Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, 
Castell de Castells, Murla, Orba, Parcent, el Ràfol 
d’Almúnia, Sagra, Sanet i Negrals, Tormos , la Vall 
d’Alcalà, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall 
de Laguar.

Respecte a la seua distribució i com succeeix en 
la major part del territori, és desequilibrada en 
favor del litoral, encara que en els últims anys 
han estat municipis de la franja intermèdia com 
Orba, Xaló, Alcalalí, etc., els que han vist incre-
mentats els seus contingents demogràfics en 
major quantitat. Això no obstant, els municipis 
litorals Dénia, els Poblets, Xàbia, del Poble Nou 
de Benitatxell, Teulada, Benissa i Calp suposen el 
74% del total de la població de l’AF. D’altra banda, 
aquesta AF presenta una especial incidència de 
la població estrangera, que suposa ja un terç del 
total, sent gran protagonista l’emigració residen-
cial europea.

En l’apartat geogràfic, la Marina Alta compta 
amb 759 km2 de superfície total i encara que 

ÀREA FUNCIONAL DE

LA MARINA ALTA

José Miguel Giner Pérez
Departament d’Economia Aplicada i Política Econòmica

Universitat d’Alacant

tics, la potencialitat per estructurar productes, 
l’existència de centres de serveis, etc.

Per tot això s’hauria de fomentar la posada en 
marxa de fórmules innovadores com articular 
eixos turístics complementaris litoral-interior, 
ruta d’arqueologia in-
dustrial del Serpis i Mu-
seu de la indústria. Així 
com un centre d’inter-
pretació del patrimoni 
industrial. Tot això sense 
oblidar-nos de la natu-
ralesa del territori, que 
podria propiciar la Ruta 
de turisme industrial i outlet, i de la joguina a la 
Foia de Castalla. També l’agroturisme, allotja-
ments turístics amb encant. I altres actuacions 
encaminades a la creació d’un centre de trans-
port Alcoi-Cocentaina-Muro d’Alcoi. I tot això sen-
se oblidar la recentment aprovada EDUSI (estra-

tègia de desenvolupament urbà sostenible) en 
2017. En efecte, sota la denominació “Alcoide-
mà”, i amb una dotació de 10 milions d’euros, el 
projecte presentat pel consistori alcoià empren-
drà projectes com “ ciutat Intel·ligent “que con-
templa accions com la implantació de la Smart 

City per fer front a rep-
tes com la mobilitat, el 
transport, la cultura o el 
turisme i la posada en 
marxa d’una plataforma 
tecnològica per a la di-
namització econòmica. 
En aquest projecte apa-
reixen qüestions com la 

revitalització del centre històric, la rehabilitació 
d’antics espais industrials per a nous usos, o 
l’increment de sòl terciari. En un altre projecte 
vinculat a les EDUSI, “Ciutat Intregradora”, des-
taca la promoció d’habitatge públic en règim de 
lloguer per a joves i jubilats.

La falta de sòl industrial fa 
que en ocasions la imatge 

del territori sigui negativa i 
que no es pugui abordar amb 
garanties una diversificació 

econòmica.
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i, entre ells, Parcs Naturals com El Montgó, El Pe-
nyó d’Ifach, La Marjal de Pego-Oliva o la Serra 
Gelada. Disposa d’un ampli potencial per poder 
implementar estratègies de desenvolupament 
derivades del capital natural, donant oportunitat 
a les zones interiors per crear activitats econò-
miques sostenibles i compromeses amb el medi 
que els envolta.

Territorialment, la Marina Alta no es troba entre 
les de major superfície si la comparem amb la 
resta de la Comunitat Valenciana, situant-se en 
la 13a posició amb 750,9 km2 de superfície total. 
Aquesta dada no seria interessant si no fos per-
què més de la meitat de la superfície de l’AF està 
classificada com a forestal, concretament, el 
51,77%. Si es tracta d’una zona costanera (amb 
l’explotació immobiliària que s’ha produït en 
aquestes zones de forma generalitzada), aques-
ta dada denota la importància i l’interès que es 
té a nivell institucional i social per la preservació 
del paratge natural de la zona. La superfície fo-
restal és més abundant a la zona sud i est, sent 

les Valls, el territori amb més recursos 
en aquest sentit, sense deixar de banda 
la zona centre (amb Benigembla i Alca-
lalí) o el Montgó i Xàbia.

Pel que fa a l’àmbit territorial i els seus 
recursos, la Marina Alta es caracteritza 
per posseir un entorn paisatgístic enve-
jable amb un potencial al qual pocs terri-
toris poden optar. Compta amb 66 espais 
naturals protegits (quatre parcs naturals 
entre ells) repartits entre els seus 750 
km2 de superfície. Això, unit al clima del 
que gaudeix tot l’any, la seua ubicació es-
tratègica, l’àmplia oferta en Béns d’Inte-
rès Cultural i monuments arquitectònics, 
ja que uneix 33 km de platges amb for-
macions muntanyoses en molt poc espai, 
li atorga una posició turística excel·lent 
front als seus competidors.

La percepció territorial en l’àmbit em-
presarial, tot i que hi ha aspectes pen-
dents en aquest sentit, mostra que l’in-

terès i preocupació pel territori està cada vegada 
més interioritzat, sobretot, en els empresaris i 
empresàries de la zona interior, on resulta més 
evident que el entorn paisatgístic és un valor afe-
git de la seua activitat econòmica.

La Marina Alta registra una població total el 2016 
de 169.831 persones. Entre l’any 2006 i el 2016 
la població de l’AF s’ha reduït en un 6,7% (enfront 
d’un increment en la CV, 3,2%). La negativa dinà-
mica poblacional de l’AF, a partir de l’any 2013 
queda reflectida perfectament en el gràfic 1. 
La seua capital, 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 ). De fet, només 6 dels 33 
municipis que la conformen sobrepassen els 
10.000 habitants -Teulada, Benissa, Pego i als 3 
i citats- aglutinant entre ells el 73% de la pobla-
ció de l’AF. De fet, si tenim en compte la població 
de cadascuna de les zones, a la zona litoral es 
concentra el 63% dels residents, a la zona inter-
mèdia, el 29% ia la zona interior, tan sols el 8%. 

(a) (c)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Població (2016) 169831 4959968 3,4

Superfície total 75085 2325500 3,2

Superfície forestal (%) 51,8 56,0 92,4

Densitat població (2016) 224,0 213,3 105,0

Variació població (2006-16) (%) -6,7 3,2 -211,0

Creixement vegetatiu -453 -901 50,3

Saldo migratori 620 -5139 -12,1

Població (16-64 anys) (%) 73,8 79,8 92,5

Població (>65 anys) (%) 26,2 20,2 129,6

Població (estrangers) (%) 32,3 13,6 238,2

 Població (estrangers-UE) (%) 22,8 6,9 330,5

 Població (estrangers-resto) (%) 9,5 6,7 142,5

Taxa de dependència 70,2 53,9 130,4

Renta FD pc 11636,0 11928,7 97,5

Empreses (Total, 2016) 15888 344556 4,6

 Empreses (indústria, 2016) (%) 3,4 6,9 49,0

 Empreses (construcció, 2016) (%) 17,9 12,1 148,1

 Empreses (serveis, 2016) (%) 74,5 81,0 92,0

Ocupats I+D 100 hab. 0,08 0,13 58,8

es tracti d’una zona costanera, té una orografia 
força complexa ja que, a la part interior, la tra-
vessen nombroses muntanyes i valls i, en la part 
litoral, té nombrosos penya-segats, cales i caps. 
Aquesta gran varietat paisatgística li atorga a 
aquesta AF, d’una banda, un valor i atractiu turís-
tic difícilment igualable, encara que també fa de 
barrera natural entre les poblacions costaneres 
i les interiors que comporta un desigual desen-
volupament socioeconòmic entre aquestes dues 
zones del territori.

Es troba a pràcticament la mateixa distància de 
les ciutats de València i Alacant i és el punt pe-
ninsular més pròxim a les Illes Balears, la qual 
cosa li atorga una situació geogràfica estratègi-
ca, tant des del punt de vista comercial com tu-
rístic. Lamentablement, aquest aspecte positiu 
s’enfronta a un clar dèficit en infraestructures i 
transport públic que l’AF porta llastrant durant 
diverses dècades i que ha impedit un desenvo-
lupament, sobretot en el sector industrial, més 
adequat al seu potencial.

Històricament, la Marina Alta ha estat eminent-
ment agrícola capitanejada pel cultiu i comerci-
alització de la “pansa”. No obstant això, durant 
la segona meitat dels anys 50 van arribar els 
primers turistes, sobretot, alemanys, suecs i an-
glesos, encara que va ser durant la dècada dels 
60 quan el turisme es va consolidar a la zona 
donant lloc a un canvi de rumb cap a la terciarit-
zació de les activitats econòmiques dirigides al 
sector turístic.

L’augment de l’activitat turística va venir acom-
panyada d’un boom immobiliari donant lloc a una 
època de bonança en el sector de la construcció, 
època que va acabar bruscament amb l’última 
crisi econòmica que hem viscut, encara que avui 
dia segueix sent una activitat relativament im-
portant en determinats municipis de l’AF.

En l’actualitat l’economia de la zona es recolza 
en gran mesura en un model turístic de “sol i 
platja” molt consolidat que aporta al territori be-
nefici econòmic i potència multitud d’activitats 

complementàries centrades en el sector serveis, 
dirigides tant al turista visitant com al resident.

El sector agrícola és un sector afeblit pel mini-
fundisme i la manca de rendibilitat que ha provo-
cat que actualment es trobi en declivi i, excepte 
en determinades zones, es tracti d’explotacions 
d’àmbit familiar i amb poca o nul·la activitat co-
mercial. Això comporta al fet que cada vegada hi 
hagi més camps abandonats el que incideix ne-
gativament en l’atractiu paisatgístic de la zona, 
actiu molt important del sector turístic.

El model turístic de la Marina Alta s’enfronta a 
una conjuntura internacional incerta i un sector 
cada vegada més competitiu i amb major diver-
sitat. Per sort, l’AF disposa de suficients recursos 
per poder enriquir i complementar l’actual mo-
del de “sol i platja”, només cal actuar i posar en 
marxa les estratègies adequades per aprofitar el 
que tot el territori pot oferir.

En aquesta AF, en el marc del projecte “Avalem 
Territori”, es crea el “Acord Comarcal en Matèria 
d’Ocupació i Desenvolupament de la Marina Alta” 
que, mitjançant la coordinació per part del Con-
sorci per a la Recuperació Econòmica i l’Activitat 
de la Marina Alta (CREAMA), es va constituir for-
malment el 7 de març de 2017 mitjançant la sig-
natura de 18 ajuntaments i 12 entitats privades 
de diversos àmbits (formatiu, empresarial, cultu-
ral, sindical, tercer sector, social, associatiu, etc.) 
representatives de la zona. En el moment actual, 
dit Acord l’integren 22 ajuntaments i segueixen 
adherint nous municipis-agents el que denota el 
nivell de compromís dels diferents organismes 
de la Marina Alta amb aquest projecte.

ANÀLISI TERRITORIAL 

A la taula 1 es recullen les principals variables i 
indicadors de l’anàlisi territorial de l’Àrea Funci-
onal de la Marina Alta.

Ens trobem amb una AF privilegiada quant a re-
cursos naturals. Compta amb més de 33 km. de 
platges i amb fins a 66 espais naturals protegits 

Taula 1. Principals variables i indicadors de l’anàlisi territorial de l’Àrea Funcional 

de la Marina Alta. Font: Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Alta.
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ment turístic de la CV. Molts dels municipis de la 
zona litoral que vivien de la pesca i agricultura 
s’han transformat en localitats dedicades al tu-
risme i els serveis.

Disposa d’una varietat de productes agroalimenta-
ris autòctons (raïm moscatell, cireres, arròs Bomba) 
d’una enorme qualitat, així com, una gastronomia 
reconeguda a nivell internacional amb presència 
de diverses estrelles Michelin entre els seus nom-
brosos restaurants; no sense raó, la UNESCO ha 
atorgat a Dénia i a la Marina Alta l’important títol de 
Ciutat Creativa de la Gastronomia (només hi ha 116 
ciutats al món que el posseeixen).

No obstant això, com ja s’ha comentat, les in-
fraestructures de transport són molt deficients 
i alenteixen el creixement del potencial de l’AF. 
Arribar fins a la Marina Alta resulta car, tant en 
termes econòmics com de temps; l’absència 
d’accés via ferroviària i el fet que l’única via rà-
pida d’arribada per carretera sigui de pagament, 
dificulta el flux de visitants i l’expansió de l’acti-
vitat econòmica del territori.

Dins l’AF tampoc millora, ja que, si a l’especi-
al orografia li sumem el clarament insuficient 
transport públic entre els municipis, ens trobem 
que desplaçar-se pel territori suposa un verita-
ble esforç, ja sigui per motius laborals, forma-
tius, sanitaris, lúdics, etc., i no ajuda al grau de 
cohesió territorial tan necessari per al desenvo-
lupament sostenible de la zona.

El capital humà de la Marina Alta està marcat 
per dos factors que destaquen sobre la resta. 
Un d’ells és l’alt percentatge de residents forans, 
sobretot anglesos i alemanys, que hi ha a l’AF. 
L’altre aspecte destacable és l’envelliment pro-
gressiu de la població, amb una mitjana de 44,70 
anys, per sobre de la mitjana provincial, autonò-
mica i nacional. Aquest factor s’accentua a l’in-
terior de l’AF, on la mitjana d’edat arriba als 51 
anys, i és que és en aquesta zona on s’observa 
una tendència preocupant a la despoblació, un 
problema greu en determinats municipis on cal 
posar el focus de atenció.

Amb tot això, podem concloure que a la Marina 
Alta els recursos paisatgístics han de ser apro-
fitats alhora que conservats en nom d’un desen-
volupament sostenible del territori que afavorei-
xi l’aparició d’activitats econòmiques que atregui 
l’assentament de famílies, sobretot a l’àrea inte-
rior . Aquest desenvolupament sostenible junta-
ment amb les millores en les infraestructures 
tant convencionals com digitals ajudaran al pro-
grés global de l’àrea.

Menció a part també mereix el grau d’associaci-
onisme que hi ha en l’actualitat a la Marina Alta. 
Si ho comparem amb altres àrees de la Comuni-
tat Valenciana, l’índex i nombre d’associacions en 
tots els àmbits és molt notable, tant a nivell local, 
amb associacions de comerciants, veïnals, festi-
ves, etc., com d’àmbit supramunicipal. Entitats co-
marcals com Creama, Cedma, Macma, MASSMA, 
Aehtma, Mae, Jovempa, per esmentar només al-
guns exemples, tenen una activitat constant amb 
incidència en el AF que ajuden a la cohesió social 
i territorial i la dinamització de la zona.

ANÀLISI LABORAL

Les principals variables i indicadors de l’anàlisi 
laboral de l’Àrea Funcional de la Marina Alta es 
mostren a la taula 2.

L’anàlisi dels desplaçaments diaris de la pobla-
ció ocupada per motius de treball ha estat utilit-
zat com a indicador de les relacions funcionals 
entre els territoris. Pel que fa a la mobilitat la-
boral, els llocs de treball es concentren en les 
franges del litoral i prelitoral, creant un efecte 
bumerang diari de capital humà entre l’interior 
i aquestes zones.

D’altra banda, la taxa d’ocupació és de 61,9%, 
pròxima a la de la Comunitat (61,3%). A més, cal 
destacar com la taxa d’ocupació ha augmentat 
en l’últim any en l’AF un 4,5%. La taxa d’atur a la 
Marina Alta és de 16,3%, bastant més reduïda a 
la que es registra a la CV (18,7%). Es pot asse-
nyalar com en l’últim any la taxa d’atur ha baixat 
en l’AF en un 19,9%.

Gràfic 1. Evolució de la població (1998-2016) de l’Àrea 

Funcional de la Marina Alta. Font: Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Sobre aquest desigual repartiment de la pobla-
ció, que a la zona interior representa 18 munici-
pis, també cal ressaltar l’alt índex de turista es-
tranger resident a la zona, arribant a representar 
un terç de la població total. En poblacions com 
Llíber, els Poblets, Poble Nou de Benitatxell, Al-
canalí o Teulada, aquests superen el 50% de la 
població total de cada municipi.

Si tenim en compte l’evolució de la població 
en les tres zones (interior, intermèdia i litoral) 
durant l’última dècada, segons dades de l’INE 
2006-2016, s’ha perdut població (un 6,7%) a 
causa principalment al factor retorn de la pobla-
ció estrangera que va acudir a treballar a l’àrea 
atreta pel boom de la construcció de principis de 
segle. Per zones, a la costa és on s’ha perdut ma-
jor percentatge de població, més de 9%, a la zona 
interior, un 4,6%, i on menor reducció de massa 
poblacional s’ha experimentat és a la zona inter-
mèdia, amb un 1,4%.

Al costat de la reducció de la població total en 
els últims anys, s’observa com s’ha produït un 
envelliment en la població de la majoria dels mu-
nicipis, aspecte que es pot observar en l’anàlisi 
de la piràmide de població de l’AF (gràfic 2) . El 
percentatge d’estrangers en l’AF (32,3%) és molt 
superior al que es registra a la CV (13,6%), amb 
una majoria dels residents estrangers proce-
dents de la Unió Europea (22,8%) (gràfic 3).

La reducció de la taxa de natalitat, l’increment 
de l’esperança de vida i la immigració de jubilats 
europeus ha elevat molt la taxa de dependència 
(70,2). La dada de l’índex de renovació de la po-

blació activa també és preocupant, especialment 
en els municipis de l’interior.

L’AF de la Marina Alta es troba en el quintil més 
baix en renda familiar disponible per càpita, amb 
una xifra propera a la de la Marina Baixa, tot i ser 
zones dinàmiques a nivell territorial i laboral. La 
distribució de les empreses per sector mostra el 
predomini del sector serveis (però amb un per-
centatge interior al que es registra en el conjunt 
de la CV). L’AF mostra una major especialització 
en el sector de la construcció, en relació amb 
l’estructura productiva del conjunt de la CV.

El litoral de la província d’Alacant és una de les 
principals àrees de poblament i de desenvolupa-

Gràfic 2. Piràmide de la població de l’Àrea Funcional de la 

Marina Alta. Font: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2014.

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera (Unión 

Europea, resto de orígenes) del Àrea Funcional de la 

Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana – Banc de Dades Territorial.
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en l’època estival, des d’abril-maig fins setem-
bre-octubre, sobretot, en l’àmbit de l’hostaleria.

Al seu torn, demanda de personal jove, amb ex-
periència en el sector, i amb formació en idiomes 
independentment que aquest tingui formació 
professional enfocada al sector. Sobre això últim 
s’ha estat treballant en els últims anys dotant al 
sector turístic i hostaler de gent formada de ma-
nera específica, amb l’objectiu d’anar fent créixer 
encara més la qualitat en el servei que s’ofereix 
al turista i que avui dia segueix sent un dels in-
puts més grans del sector.

Els treballadors autònoms tenen un major pes 
(25%) respecte al pes que suposen els autònoms 
en el conjunt d’afiliats a la CV (17,3%). Els treballa-
dors afiliats al sector serveis suposen un 78,5% 
del total de treballadors de l’AF (gràfic 5). El sector 
de l’hostaleria el que registra el major percentat-
ge de treballadors, amb un 22% del total, seguit 
del sector de comerç a l’engròs i al detall, amb un 
20,9% i del sector de la construcció (12,2 %). 
 
És important destacar que entre 2012 i 2017 s’ha 
produït un creixement notable del total de treba-
lladors afiliats (increment del 21,8%), per sobre 
del percentatge de la CV. Els sectors més dinàmics 
han estat la construcció (30,4%) i el sector serveis 
(23,3%). La recuperació del sector de la construcció 
al costat d’una excel·lent dinàmica del sector turís-
tic en els darrers anys són claus per explicar la cre-
ació d’ocupació en l’AF. Els majors increments amb 
més detall sectorial s’observen en els següents 
sectors (amb taxes de variació superiors al 30%): 
construcció, transport i emmagatzematge, hote-
leria i activitats immobiliàries.

Pel que fa al sistema productiu en el AF, des dels 
anys 60 s’ha anat creant una activitat econòmica 
relacionada amb el turisme que ha generat un 
sector turístic consolidat i experimentat, sobre-
tot en el segment de “sol i platja”. Actualment, el 
sistema productiu està molt orientat (i descom-
pensat) cap a activitats relacionades amb aquest 
turisme de “sol i platja”, deixant a la indústria i a 
l’agricultura en un segon pla.

Si analitzem els tres sectors productius per se-
parat i, centrant-nos primer en el sector terciari, 
podem observar que està fortament marcat per 
l’activitat turística i el comerç, focalitzant-se en 
la franja litoral i prelitoral de l’àrea. Com a punt 
fort destaca el fet que es tracta d’un model turís-
tic consolidat i diferencial davant d’altres desti-
nacions properes competidors, el turista percep 
una qualitat excel·lent en els productes i serveis, 
així com, de disposar d’una àmplia oferta cultu-
ral, recreativa, gastronòmica, etc., orientada al 
visitant. No obstant això, es tracta d’un model tu-
rístic infrautilitzat ja que l’activitat es concentra 
només en una part del territori, utilitzant només 

En 2017 hi ha un total 53.165 treballadors afiliats 
a la Seguretat Social a la Marina Alta. Preocupa 
atendre al fet que en el conjunt de l’AF els treba-
lladors amb contracte temporal representen el 
40% del total, enfront del menor pes que tenen 
en la CV (33,8%). Els efectes de la crisi econò-
mica han afectat fortament al mercat de tre-
ball d’aquesta àrea, amb un augment de la xifra 
d’aturats entre 2006 i 2013. A partir d’aquest any 
s’observa una reducció en el nombre d’aturats, 
tot i que la xifra queda encara molt lluny de la 

registrada al 2006. la taxa d’atur de l’AF de la Ma-
rina Alta ha evolucionat en la mateixa línia que 
el conjunt de la Comunitat Valenciana (gràfic 4).

Aquestes dades corroboren l’actual potencial 
d’activitat econòmica que hi ha a la zona, tot i 
que caldria analitzar amb més detall la seua re-
percussió en la qualitat del mercat laboral que 
absorbeix. El mercat laboral actual es troba molt 
marcat pel sector turístic, el qual principalment 
ofereix llocs de treball temporals i intensius 

  (a) (b)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Mobilitat laboral (mateix municipi) (%) 63,0 55,0 114,5

Taxa activitat (2017-2º Trim.) 73,9 75,5 98,0

Taxa ocupació (2017-2º Trim.) 61,9 61,3 101,0

Taxa atur (2017-2º Trim.) 16,3 18,7 86,8

Taxa activitat (Variació anual) (%) -0,5 -0,6 92,7

Taxa ocupació (Variació anual) (%) 4,5 2,9 156,4

Taxa atur (Variació anual) (%) -19,9 -12,6 157,2

Població ocupada contracte temporal (%) 40,0 33,8 118,3

Població ocupada empresaris (%) 25,0 17,3 144,5

Aturats 2017 4159 140236 3,0

Aturats 2007 5704 201425 2,8

Aturats (Variació 2007-17) (%) -27,1 -30,4 89,2

Atur registrat 100 hab. 7,5 9,0 83,9

Afiliats Seguretat Social Total 2012 43642 1535203 2,8

 Afiliats SS (Agricultura) (%) 3,3 4,3 78,0

 Afiliats SS (Indústria) (%) 6,9 15,4 44,6

 Afiliats SS (Construcció) (%) 11,2 6,3 179,2

 Afiliats SS (Serveis) (%) 78,5 74,0 106,1

Afiliats SS Total 2017 53165 1774269 3,0

 Afiliats SS (Agricultura) (%) 2,2 3,6 60,7

 Afiliats SS (Indústria) (%) 6,3 15,4 40,7

 Afiliats SS (Construcció) (%) 12,0 6,2 193,6

 Afiliats SS (Serveis) (%) 79,4 74,7 106,3

Afiliats SS Total Var. 2012-17 21,8 15,6 140,1

 Afiliats SS (Agricultura) (%) -19,3 -1,6 1186,0

 Afiliats SS (Indústria) (%) 10,9 15,5 70,4

 Afiliats SS (Construcció) (%) 30,4 14,6 209,2

 Afiliats SS (Serveis) (%) 23,3 16,7 139,6

Població amb estudis grau 3º (%) 23,7 28,1 84,2

Població sense estudis-analfabets (%) 1,8 2,1 82,5

Taula 2. Principals variables i indicadors de l’anàlisi laboral de l’Àrea Funcional de la 

Marina Baixa. Font: Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Baixa.

Gràfic 4. Evolució de l’Atur registrat de l’Àrea Funcional de 

la Marina Alta. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Va-

lenciana – Banc de Dades Territorial.

Gràfic 5. Evolució de la estructura productiva (treballa-

dors afiliats a la Seguretat Social del Àrea Funcional de 

la Marina Alta. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Va-

lenciana – Banc de Dades Territorial.
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(referent a cursos de formació professional en 
hostaleria) i els diferents IES repartits pel àrea. Es 
tracta, majoritàriament, de llocs de treball tem-
porals i precaris en què l’economia submergida 
segueix molt present, i on l’experiència segueix 
pesant més que la formació especialitzada.

Ací és important ressaltar la fugida de talent que 
hi ha a la zona. La gran majoria de joves amb 
estudis superiors acaben abandonant l’àrea en 
recerca d’oportunitats laborals, ja que al territo-
ri l’oferta de treball qualificat és molt escassa. 
Aquest és un efecte perillós, lligat al fenomen de 
despoblació, que ja hem comentat, i a la pèrdua 
de competitivitat de les empreses locals.

No obstant això, crida l’atenció que hi hagi deter-
minats llocs de treball que no poden ser coberts 
amb residents a l’àrea per falta de formació en 
aquest camp, per exemple, llocs de treball deri-
vats del sector nàutic (patró, mecànic de vaixell), 
de l’agricultura ecològica , del sector de les ener-
gies renovables, o de l’ús avançat de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació (TIC).

El perfil que té més dificultats a l’hora de trobar 
feina seria dona, major de 45 anys i sense estudis; 
mentre que aquelles persones entre 25 i 35 anys 
ho tindrien més fàcil per accedir al mercat laboral, 
amb independència de gènere i nivell d’estudis.

Com ja hem comentat, l’oferta en formació ocu-
pacional en l’AF és àmplia, entitats com SERVEF, 
CDT o Creama disposen d’una oferta constant de 
cursos de formació orientada a la inserció labo-
ral, tant en formació professional especialitzada 
(hostaleria, jardineria, processament de dades, 
manipulador d’aliments, plaguicides, etc.) com 
en temes transversals (xarxes socials, idiomes, 
ofimàtica, etc.). No obstant això, es detecta un 
dèficit de preparació en certs aspectes, com l’idi-
oma (per determinats llocs de treball lligats al 
turisme) o les noves tecnologies.

També es detecta una bretxa entre la formació 
impartida i les necessitats de les empreses. Es fa 
necessari consensuar entre tots els agents impli-

cats, un model de formació professional realment 
dual, on la formació teòrica a les aules i la forma-
ció pràctica a l’empresa siguin compatibles, com-
plementàries, i estiguin més compensades.

Finalment, cal ressaltar el fet que, tot i que existei-
xen els recursos suficients i les infraestructures 
institucionals i socials, el procés de coordinació 
administrativa a l’hora de consolidar un model 
turístic complet falla. És important considerar la 
capacitat de les noves formes de desenvolupa-
ment del turisme com a factor de reequilibri ter-
ritorial i de compensació entre l’interior i la costa.

Gràfic 6. Població segons nivell d’estudis (segons sexe) de 

l’Àrea Funcional de la Marina Alta. Font: Portal Estadístic 

de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial. 

En tots els municipis analitzats de l’AF, la pobla-
ció ocupada que compta amb estudis de segon 
o de tercer grau suposa percentatges molt alts 
respecte al total d’ocupats a cada municipi. A 
més, el percentatge de dones amb estudis de 
tercer grau és superior a la dels homes, en el 
conjunt d’ocupats de l’AF de la Marina Alta (grà-
fic 6). De totes maneres, si ens centrem en la po-
blació amb estudis de tercer grau, el percentatge 
que mostra l’AF (23,7%) és inferior al de la CV 
(28,1), persistint un conjunt de població analfa-
beta o sense estudis.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

En aquesta àrea s’observa una divisió funcio-
nal que l’articula: costa, intermèdia (o prelitoral) 
i interior. Respecte a la seua distribució, i com 
succeeix en la major part del territori, és de-
sequilibrada en favor del litoral, encara que en 

els recursos que hi ha en aquesta part del terri-
tori. El model de “sol i platja” té un creixement 
limitat i és estacional amb el que és primordial 
aprofitar tot el potencial que ofereix la resta del 
territori per complementar l’actual model turís-
tic. Aquest és un punt clau a millorar de cara a 
aconseguir un desenvolupament sostenible de 
l’economia de la Marina Alta.

El sector industrial, tot i que poderós en la meitat 
del segle XX, actualment s’ha reduït bastant el seu 
pes en el PIB de l’àrea a favor del sector terciari. 
La indústria que encara es troba activa a la regió, 
es concentra a la part 
intermèdia de l’AF, bàsi-
cament en el cinturó que 
uneix Pedreguer, Gata de 
Gorgos, Teulada i Benis-
sa, amb l’afegit de Pego, 
tot i que en aquest cas si-
gui bàsicament indústria 
agroalimentària . Encara que hi ha exemples d’em-
preses grans, la mida empresarial que predomina 
(igual que a la resta de sectors) és la micropime i 
les empreses sense assalariats (autònoms).

Finalment, el cas més preocupant és el del sec-
tor primari. L’activitat de l’agricultura a la Mari-
na Alta ha anat disminuint progressivament fins 
trobar-se en l’actualitat en un estat deprimit en 
àrees de la comarca on tradicionalment tenia 
molt de pes. Aquesta retirada progressiva de 
l’activitat està íntimament lligada a 5 factors: la 
poca innovació en els mètodes de treball, el mi-
nifundisme, la manca de rendibilitat dels cultius, 
l’individualisme rural, i la falta de relleu genera-
cional derivada de la despoblació de l’interior de 
la comarca anteriorment comentada.

No obstant això, no tot és negatiu, hi ha zones 
com, per exemple, la de Xaló o Llíber, on han sa-
but conservar i potenciar l’activitat agrícola (viní-
cola en aquest cas) i conjugar-la amb l’activitat 
turística, donant com a resultat una activitat eco-
nòmica diversificada i respectuosa amb el medi 
ambient. També cal destacar alguns exemples 
de projectes agroalimentaris actuals que, amb 

innovació i qualitat, estan marcant el camí per 
revertir l’actual situació de declivi.

Però no només en el sector agroalimentari apa-
reixen projectes amb la innovació com un dels 
seus pilars, també hi ha exemples de projectes 
innovadors en altres sectors dins l’AF com a 
l’hostaler, en la indústria o al comerç. No obstant 
això, aquests casos no són abundants en l’AF i la 
innovació és encara latent. Es requereix realitzar 
esforços en aquest sentit, amb conscienciació i 
formació tant a nivell empresarial i directiu com 
en etapes formatives primerenques amb l’objec-

tiu de desenvolupar un 
sistema productiu adap-
tat i conseqüent amb la 
demanda actual.

Per tant, i resumint, el 
sistema productiu actual 
es troba molt focalitzat 

en l’activitat turística, que, encara que amb un 
model assentat i reeixit, requereix d’una reestruc-
turació enfocada a diversificar l’oferta actual i de-
sestacionalitzar i segmentar la demanda turística. 
Per la seua banda, el sector agrícola precisa d’una 
intervenció urgent per revertir la seua tendència 
negativa per mitjà de la innovació i l’emprenedo-
ria; mentre que al sector industrial s’ha d’impul-
sar estratègies que ajudin al fet que les empreses 
optin per realitzar majors esforços en innovació.

Com hem vist, el sistema productiu està marcat 
per una intensa activitat turística i hostalera, la 
qual actualment està oferint llocs de treball poc 
qualificats (cambrers, ajudants de cuina, serveis 
de neteja, etc.); si els sumem els llocs de treball 
derivats del turisme residencial (serveis de man-
teniment de piscines i jardins, lampistes, electri-
cistes, etc.) i de l’envelliment de la població (auxi-
liar de geriatria, serveis d’assistència, etc.) tenim 
el gruix d’oferta d’ocupació que hi ha a l’àrea.

La majoria d’aquests llocs no exigeixen una qua-
lificació professional alta, i les necessitats forma-
tives es cobreixen amb cicles i cursos de forma-
ció professional, impartits pel CDT ubicat a Dénia 

El sistema productiu està 
condicionat per una intensa 

activitat turística i hostalera, 
la qual actualment està 

ofrenant llocs de treball poc 
qualificats.
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• Elevat nombre de llocs de treball temporals 
i precaris, derivats del turisme. Escassa ofer-
ta de treball qualificat i fugida de talent.
D’altra banda, s’observen una sèrie de forta-
leses que caldria potenciar:
• Territori amb un alt valor paisatgístic, cli-
màtic i mediambiental, amb un patrimoni 
natural i ecològic molt divers (66 espais na-
turals protegits i 33 km de platges).

• Model turístic de sol i platja consolidat i di-
ferencial enfront d’altres zones.
• Àmplia oferta gastronòmica amb una molt 
alta qualitat percebuda.
• Producte local agroalimentari i turístic d’al-
ta qualitat.
• Existència de diversos projectes innovadors i 
exitosos relacionats amb el producte local (Bio 
Moscatell, Arròs Bombó, Mercat de la Terra, ...)

els últims anys s’ha observat cert dinamisme 
en municipis de la franja intermèdia. S’observa 
una especial incidència de la població estrange-
ra, que suposa ja un terç del total, sent una gran 
protagonista l’emigració residencial europea.

Encara que es tracti d’una zona costanera, té una 
orografia força complexa que li suposa un valor i 
atractiu turístic difícilment igualable, encara que 
també fa de barrera natural entre les poblacions 
costaneres i les interiors que comporta un de-
sigual desenvolupament socioeconòmic entre 
aquestes dues zones del territori.

Es troba a pràcticament la mateixa distància de 
les ciutats de València i Alacant i és el punt pe-
ninsular més pròxim a les Illes Balears, la qual 
cosa li atorga una situació geogràfica estratègi-
ca. No obstant això, es detecta un clar dèficit en 
infraestructures i transport públic que ha impe-
dit un desenvolupament, sobretot en el sector 
industrial, més adequat al seu potencial.

Històricament la Marina Alta ha estat eminentment 
agrícola. No obstant això, durant la segona meitat 
dels anys 50 van arribar els primers turistes, en-
cara que va ser durant la dècada dels 60 quan el 
turisme es va consolidar a la zona donant lloc a un 
canvi de rumb cap a la terciarització de les activi-
tats econòmiques dirigides al sector turístic. L’aug-
ment de l’activitat turística va venir acompanyada 
d’un boom immobiliari donant lloc a una època de 
bonança en el sector de la construcció.

En l’actualitat, l’economia de la zona es recolza 
en gran mesura en un model turístic de “sol i 
platja” molt consolidat que aporta al territori be-
nefici econòmic i potència multitud d’activitats 
complementàries centrades en el sector serveis, 
dirigides tant al turista visitant com al resident.

El sector agrícola és un sector afeblit pel mini-
fundisme i la manca de rendibilitat. Això com-
porta al fet que cada vegada hi hagi més camps 
abandonats el que incideix negativament en 
l’atractiu paisatgístic de la zona, actiu molt im-
portant del sector turístic.

El model turístic de la Marina Alta s’enfronta a 
una conjuntura internacional incerta i un sector 
cada vegada més competitiu i amb major diver-
sitat. La Marina Alta disposa de suficients recur-
sos per poder enriquir i complementar l’actual 
model de “sol i platja”, només cal actuar i posar 
en marxa les estratègies adequades per aprofi-
tar el que tot el territori pot oferir.

La dinàmica recent del mercat de treball ens 
mostra una situació molt favorable, molt simi-
lar a la que s’observa en l’AF i comarca limí-
trofa de la Marina Baixa. L’AF ocupa el major 
quartil (4t) en la distribució del nombre de 
contractes per 100 hab. per àrees funcionals 
de la CV i el tercer quartil en treballadors afi-
liats per 100 hab. Quant a l’atur registrat per 
100 hab. ocupa el menor quartil de la distri-
bució espacial de la variable. No obstant això, 
aquests bons resultats a nivell dels principals 
indicadors del mercat laboral no impedeixen 
que s’observin certs processos negatius en el 
mercat de treball: elevada temporalitat i esta-
cionalitat, elevada rotació de contractes, so-
brequalificació, dèficit de formació en certes 
ocupacions, fugida de talent, problemes de gè-
nere (dones) i d’edat (joves, majors de 45 anys) 
en la inserció al mercat de treball, problemes 
en la intermediació i orientació laboral, econo-
mia submergida / informal.

Pel que fa als principals problemes detectats en 
aquesta AF es poden apuntar els següents:

• Població envellida i despoblació preocu-
pant a la zona interior.
• Individualisme rural i municipal. Necessitat 
de col·laboració i treball en xarxa per aprofi-
tar els recursos del territori.
• Deficient connectivitat de transport públic 
dins de l’àrea i alt cost per arribar a la Marina 
Alta (tren, AP-7).
• Poca diversificació empresarial. Model eco-
nòmic molt descompensat cap al sector ter-
ciari, amb un sector primari en clar declivi, 
i un sector industrial amb poc pes i sense 
pràcticament inversió en innovació.
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Departament d’Economia Aplicada i Política Econòmica
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

L’àrea funcional (AF) de la Marina Baixa comprèn 
18 municipis, amb una població total de 186.156 
habitants el 2016 (el 3,8% regional), i una super-
fície de 578,7 km2 (2,5% regional), el que suposa 
una densitat de 321,7 habitants / km2, molt per so-
bre de la mitjana de la Comunitat Valenciana (CV). 
Aquesta AF coincideix amb la comarca administra-
tiva de la Marina Baixa. Limita amb les següents 
àrees funcionals: Marina Alta, l’Alcoià i Alacant-Elx.

L’entorn físic de la Marina Baixa ofereix un clar con-
trast entre la zona muntanyosa de l’interior i la línia 
costanera. Clarament la dinàmica de poblament 
i de desenvolupament econòmic s’ha ajustat a 
aquesta dualitat territorial. Els municipis costaners 
són Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat i la Vila 
Joiosa. Partint de la Vila Joiosa dirigint-nos al interi-
or trobem els següents municipis més petits: Orxe-
ta, Relleu, Sella. Des Benidorm connectem amb la 
Nucia, Polop i Callosa d’en Sarrià; des d’aquest úl-
tim municipi s’accedeix a un altre conjunt de petits 
municipis rurals (Beniardà, Benifato, Benimantell, 
Bolulla, Confrides, Castell de Guadalest, Tàrbena).

Benidorm per la seua grandària funcional i po-
blacional es configura com a municipi central, 

al costat de la Vila Joiosa com a centre funcio-
nal complementari. Al costat d’ells, Callosa d’en 
Sarrià pot actuar com a centre intracomarcal en 
l’entorn dels municipis rurals.

La connectivitat de l’AF queda molt limitada per 
deficiències en la xarxa d’infraestructures. Al li-
toral, trobem una autopista de peatge i una car-
retera nacional travessant (encara) alguns muni-
cipis, al costat dels ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana que han anat evolucionat cap a un 
model més modern (però encara no competitiu 
en temps-freqüències). Cap a l’interior un con-
junt de carreteres que s’han anat millorant en un 
context de vies paisatgístiques-ambientals, però 
amb un insuficient sistema de transport públic 
integral de l’AF.

L’AF de la Marina Baixa és una de les zones tu-
rístiques més importants de l’eix mediterrani 
europeu. Amb Benidorm com a centre principal, 
recolzat en una extraordinària oferta hotelera. 
La Marina Baixa és una àrea amb una forta es-
pecialització terciària, amb una oferta comercial 
important i variada, i un sector de la construcció 
també rellevant. L’activitat industrial és pràctica-
ment residual i l’agricultura manté un pes reduït, 
de gran importància per a l’aprofitament de les  ©
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(a) (c)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Població (2016) 186156 4959968 3,8

Superfície total 57867 2325500 2,5

Superfície forestal (%) 61,2 56,0 109,3

Densitat població (2016) 321,7 213,3 150,8

Variació població (2006-16) (%) 8,3 3,2 260,7

Creixement vegetatiu 27 -901 -3,0

Saldo migratori 2231 -5139 -43,4

Població (16-64 anys) (%) 79,3 79,8 99,4

Població (>65 anys) (%) 20,7 20,2 102,4

Població (estrangers) (%) 30,8 13,6 227,4

 Població (estrangers-UE) (%) 18,1 6,9 262,6

 Població (estrangers-resto) (%) 12,7 6,7 191,0

Taxa de dependència 59,2 53,9 109,9

Renta FD pc 11512,0 11928,7 96,5

Empreses (Total, 2016) 14382 344556 4,2

 Empreses (indústria, 2016) (%) 2,4 6,9 34,6

 Empreses (construcció, 2016) (%) 13,4 12,1 111,0

 Empreses (serveis, 2016) (%) 82,2 81,0 101,6

Ocupats I+D 100 hab. 0,09 0,13 72,2

Taula 1. Principals variables i indicadors de l’anàlisi territorial de l’Àrea Funcional de la Marina Baixa. 

Font: Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Baixa.

dalest. Aquest últim forma una vall amb una 
gran abundància de paratges i nuclis urbans de 
gran atractiu turístic i residencial. La presència 
de superfície forestal a La Marina Baixa és eleva-
da, per sobre de la mitjana de la CV. Es comença 
a detectar cert compromís mediambiental dels 
agents del sector privat i públic, que transcen-
deix l’àmbit normatiu de les mesures d’estalvi 
energètic, com el control de l’impacte mediambi-
ental a través de l’empremta turística.

La Marina Baixa registra una població total el 
2016 de 186.156 persones. Cinc municipis (Be-
nidorm, la Vila Joiosa, Altea, l’Alfàs del Pi i la Nu-
cia) representen el 88% de la població total del 
AF. Entre l’any 2006 i el 2016 la població del AF 
s’ha incrementat en un 8,3% (increment superior 
a l’experimentat en la CV, 3,2%), però només a 
causa dels saldos migratoris. La positiva dinà-
mica poblacional de l’AF queda reflectida per-
fectament en el gràfic 1. És molt significativa la 
població en disseminat a l’AF de la Marina Baixa, 
registrant una densitat de 321,7 hab / km2, xi-

fra similar a la de la província d’Alacant i força 
superior a la de la CV, però només gràcies a la 
gran densitat poblacional de municipis com el de 
Benidorm o l’Alfàs del Pi.

No obstant això, entre 2013 i 2016 la població es 
va reduir (caiguda del 6%). S’observa com en els 
últims anys s’ha produït un envelliment en la po-
blació de la majoria dels municipis, aspecte que 
es pot observar en l’anàlisi de la piràmide de po-
blació de l’AF (gràfic 2). 

excel·lents condicions climàtiques d’aquest ter-
ritori i per no augmentar el gran desequilibri po-
blacional existent entre el litoral i l’interior.

El model turístic de Benidorm suposa un para-
digma per a la comprensió del sistema de rela-
cions econòmiques i laborals de l’AF que al seu 
torn explica la definició del capital humà de l’AF. 
Els recursos humans de l’àrea s’han definit a 
través dels processos de mobilitat produïts des 
que en la dècada dels 50 es dissenyés el model 
vertical urbà i turístic de Benidorm.

La dinàmica de la Marina Baixa es desenvolupa 
sobre la base de la reproducció d’una estructu-
ra que combina quatre processos socioeconò-
mics destacats:

• L’agricultura a l’interior; avui majoritària-
ment de subsistència excepte el cultiu de la 
nespra. En l’actualitat mantenen la seua ac-
tivitat agrícola de subsistència de forma pa-
ral·lela amb altres activitats comercials o de 
serveis que atén les necessitats del turisme.
• La pesca al litoral. Els recursos pesquers 
que de forma tradicional s’han estès en la 
major part dels municipis costaners i que 
en l’actualitat es reprodueixen bàsicament 
en la Vila Joiosa, ha definit un espai cultu-
ral de reproducció altament diferenciat, que 
subsisteix gràcies a la demanda consolidat 
dels productes del mar que es projecten for-
tament en la cultura gastronòmica. Igual que 
ocorre amb la zona de l’interior, a la costa 
vilera es va consolidant un binomi funcional 
entre una incipient activitat turística que ser-
veix de projecció a l’activitat pesquera tradi-
cional (com l’agricultura a l’interior).
• L’empresari de la petita i mitjana empresa 
establerta i desenvolupada a partir dels anys 
60 és la base d’una cultura productiva bas-
tant proteccionista, que busca fomentar el 
consum intern generant, en la mesura del 
possible, tot tipus de mecanismes socials 
per maximitzar l’explotació dels recursos 
propis de la zona: serveis, subministraments, 
manteniment, construcció, etc.

• La població immigrant arribada majorità-
riament durant la primera dècada del segle 
XXI suposa l’obertura cap a una nova forma 
de produir i establir relacions, en primer lloc, 
en l’àmbit econòmic-laboral i en segon en 
l’àmbit social.

A finals de l’any 2016, es va signar el Pacte Ter-
ritorial per l’Ocupació de la Marina Baixa amb els 
següents municipis adherits: Altea, Benimantell, 
Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Orxeta, Relleu i La 
Vila Joiosa, així com Benidorm. El Pacte va sol·li-
citar subvenció per a la realització del Diagnòstic 
Territorial, però per diferents raons va abando-
nar el projecte.
 
ANÀLISI TERRITORIAL

A la taula 1 es recullen els principals variables i 
indicadors de l’anàlisi territorial de l’Àrea Funci-
onal de la Marina Baixa.

L’entorn físic de la Marina Baixa, com hem indi-
cat anteriorment, ofereix un clar contrast entre la 
zona muntanyosa de l’interior i la línia costane-
ra. Destaquen les serres d’Aitana, Serrella i Puig-
campana i Serres de Bèrnia i el Ferrer, o el Parc 
Natural de la Serra Gelada. A la seua àrea mari-
na protegida podem trobar algunes de les zones 
submarines més interessants de tota la Mediter-
rània peninsular. En la línia litoral s’observa un 
contrast accentuat entre les àmplies platges i les 
zones de penya-segats i petites cales.

La presència de superfície forestal a La Marina 
Baixa és elevada, per sobre de la mitjana de la 
Comunitat Valenciana (CV), i el total d’espais na-
turals protegits suposa el 33% de la superfície 
del AF. Els recursos naturals de l’AF de la Marina 
Baixa es divideixen en dos grans zones diferen-
ciades que, alhora, operen a manera de “binomi 
funcional” generador d’un espai integrat o dese-
quilibrat amb elevat potencial econòmic.

El clima és mediterrani semiàrid, amb escasses 
precipitacions. Al AF destaquen els cursos flu-
vials de l’Amadorio, Sella, Bolulla, Algar i Gua-

Gràfic 1. Evolució de la població (1998-2016) de l’Àrea 

Funcional de la Marina Baixa. Font: Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.
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El percentatge d’estrangers en l’AF (31%) és 
molt superior al que es registra a la CV (13,6%). 
Els fluxos de població estrangera han arribat en 
moltes ocasions per motiu residencial, el que 
justifica que en la majoria dels municipis hi hagi 
un predomini d’europeus jubilats majors de 65 
anys (gràfic 3).

Gràfic 2. Piràmide de la població de l’Àrea Funcional de la 

Marina Baixa. Font: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2014.

Gràfic 3. Evolució de la població estrangera (Unió Europea, 

resta de orígens) de l’àrea Funcional de la Marina Baixa. 

Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc 

de Dades Territorial.

La reducció de la taxa de natalitat, l’increment 
de l’esperança de vida i la immigració de jubi-
lats europeus ha elevat sensiblement la taxa de 
dependència. Les dades de l’índex de renovació 
de la població activa també són preocupants, 
especialment en els municipis de l’interior. D’al-
tra banda, també s’observa l’alt percentatge que 
suposen les persones procedents d’altres con-
tinents (Amèrica i Àfrica) al municipi de Callosa 
d’en Sarrià, per treballar en la producció de la 
nespra. La població que compta amb estudis 

mitjans i superiors ha anat incrementant-se des 
de 1991, i s’observa com la població amb menys 
estudis es concentra bàsicament en la població 
nacional de major edat.

L’AF de la Marina Baixa es troba en el quintil més 
baix en renda familiar disponible per càpita, tot i 
ser una de les zones turístiques més importants 
de la costa mediterrània espanyola. La distribu-
ció de les empreses per sector mostra el predo-
mini del sector serveis (superior al percentatge 
que es registra al conjunt de la CV). L’AF mos-
tra una major especialització en el sector de la 
construcció, en relació amb l’estructura produc-
tiva del conjunt de la CV, així com en les activitats 
immobiliàries, especialment en determinats mu-
nicipis propers a la costa.

Des de la dècada dels seixanta del segle XX, 
molts municipis del litoral de l’AF de la Marina 
Baixa han experimentat un procés de profunda 
transformació com a conseqüència de la seua 
aposta per un model de desenvolupament cen-
trat en el turisme de tipus residencial, generant 
grans canvis en les trames urbanes, de vegades 
problemàtics per la pròpia capacitat d’acollida 
del territori. L’augment experimentat en el nom-
bre d’habitatges en l’AF de la Marina Baixa en-
tre els anys 2001 i 2011 és d’un 25%. En molts 
municipis d’aquesta àrea el percentatge que su-
posen els habitatges secundaris i les buides és 
molt elevat, i superior al que es registra de mitja-
na a la CV. A la costa nord han proliferat les cons-
truccions d’urbanitzacions de baixa densitat, tot 
i que cal indicar l’excepció del model de ciutat 
compacta i en altura de Benidorm. Els municipis 
de Benidorm, Altea, la Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi i 
Finestrat concentren gairebé el 80% de tota la 
superfície urbana de l’AF.

El litoral de la província d’Alacant és una de les 
principals àrees de poblament i de desenvolupa-
ment turístic de la CV. Molts dels municipis de 
la zona litoral que vivien de la pesca i agricultu-
ra s’han transformat en localitats dedicades al 
turisme i els serveis. En el conjunt de l’AF de la 
Marina Baixa la ràtio de places d’allotjament per 

cada mil habitants se situa en 553 (94 en la CV). 
En aquesta AF es concentren el 42% del total 
de places hoteleres de la província d’Alacant i el 
22% del total de la CV (a Benidorm es localitza 
el 90% del total de l’AF). També són molt alts els 
percentatges en el cas dels apartaments (regis-
tra el 21,4% del total de places d’apartaments de 
la CV). D’altra banda, cal destacar la qualitat de 
les platges, registrant-se un total de 12 banderes 
blaves a les platges de la Marina Baixa (10% del 
total de la CV).

D’altra banda, l’AF compta amb un total de 
371,76 m2 de sòl industrial repartits en 11 po-
lígons industrials. A més és una àrea amb una 
forta especialització terciària, comptant amb una 
important i variada oferta comercial, configurant 
l’AF en el seu conjunt en una de les àrees comer-
cials de la província d’Alacant més dinàmiques i 
que més creixen.

L’agricultura a la Marina Baixa té un pes reduït. 
No obstant això, aquesta activitat té gran impor-
tància per frenar el gran desequilibri poblacional 
existent entre el litoral i l’interior. Són explota-
cions de petita i mitjana grandària, amb perso-
nalitat jurídica la persona física i de mà d’obra 
familiar. La seua gastronomia compte una gran 
varietat de plats i suposa un gran atractiu terri-
torial sense oblidar l’extensa tradició xocolatera 
de la Vila Joiosa. Tots els municipis de l’interior 
de l’AF han participat en alguna de les iniciatives 
de desenvolupament rural.

La Marina Baixa compta amb una dotació d’equi-
paments públics (sanitaris, educatius, segure-
tat ciutadana, etc.) molt ajustada a la població 
resident, i que en molts casos es veu desborda-
da per la població flotant atreta pel turisme. La 
Marina Baixa compta amb un notable patrimoni 
cultural i amb importants equipaments cultu-
rals. A més, a la comarca es celebren diferents 
festes que són focus d’atracció de nombrosos 
turistes i visitants.

Benidorm concentra la major part dels proces-
sos d’explotació territorial, tot i que el capital ter-

ritorial estigui distribuït al llarg de l’AF. Un dels 
dèficits que s’han posat de manifest de forma 
constant pels agents del territori són les dificul-
tats presents en el sistema d’infraestructures de 
comunicació que suposen una barrera per acon-
seguir l’aprofitament òptim dels recursos del 
conjunt de la comarca.

Quant les xarxes territorials associatives, tots 
els sectors productius presenten un elevat índex 
d’associacionisme. La seua funció és la defensa 
dels interessos del sector davant de tercers, però 
sobretot els de promoció del producte turístic que 
suposa la seua principal font d’ingressos. L’acti-
vitat de la patronal hostalera (HOSBEC) és molt 
destacable per la seua activitat a nivell interna-
cional. Els restants sectors s’organitzen sobretot 
a nivell local, trobant una associació o xarxa local 
almenys per a cada un dels sectors. Sobre la base 
d’un coneixement de la lògica de funcionament 
del teixit productiu de l’àrea, les associacions fun-
cionen de manera articulada donant resposta a 
les necessitats no només específiques del sector 
representat sinó del conjunt del sistema econò-
mic i social. D’altra banda, el sector públic té una 
elevada capacitat pel que fa al desenvolupament 
d’activitats de promoció: Fundació Promoció Tu-
rística Benidorm i l’Institut Valencià d’Investigaci-
ons Turístiques (INVAT-TUR).

El procés d’innovació empresarial depèn d’una 
millor coordinació i estudi dels àmbits de coo-
peració públic i privat. S’ha destacat la necessi-
tat de millorar el coneixement sobre els nínxols 
(problemes) per al possible desenvolupament 
de la innovació en què tots dos sectors han de 
cooperar com a única alternativa per superar 
dificultats a resoldre de forma innovadora. Les 
innovacions s’estan produint sobretot en l’àmbit 
de les tecnologies digitals (comercialització dels 
productes turístics, gestió de la producció i pres-
tació dels serveis). En concret, s’està avançant 
substancialment en la utilització del big data en 
la millora del sector turístic. L’àmbit gastronò-
mic, i sobretot a causa del potencial i la cultura 
de la restauració, és el sector tradicional i al ma-
teix temps emergent pel seu potencial innovador.
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ANÀLISI LABORAL

Les principals variables i indicadors de l’anàlisi 
laboral de l’Àrea Funcional de la Marina Baixa es 
mostren a la taula 2.

A la Marina Baixa un percentatge elevat d’ocu-
pats es desplacen dins el mateix municipi de re-
sidència (especialment en casos com el de Beni-
dorm, Altea, Callosa d’en Sarrià o la Vila Joiosa). 
No obstant això, s’observa un nivell alt de mobi-
litat cap als municipis més rellevants en termes 
econòmics de l’àrea, especialment Benidorm.

Més de la meitat de les persones que emigren l’AF 
tenen com a destinació altres comarques de la CV. 
Pel que fa a les immigracions, destaca que la Mari-
na Baixa se situa entre les primeres àrees de la CV 
com a destinació d’emigrants d’altres comarques 
de la pròpia Comunitat. En diversos municipis de 
la Marina Baixa com l’Alfàs del Pi, Altea, Benifato, 
Benimantell o Relleu els immigrants procedents 
de països de la UE suposen percentatges molt més 
grans que els que es registren en el conjunt de la 
CV. Amb tot, el saldo migratori mostra un valor po-
sitiu en l’AF de la Marina Baixa, mentre que es mos-
tra negatiu en el conjunt de la CV.

D’altra banda, la taxa d’ocupació és de un 63,3%, 
superior a la de la Comunitat (61,3%). A més, cal 
destacar com la taxa d’ocupació ha augmentat 
en l’últim any en l’AF un 3,2%. La taxa d’atur a 
la Marina Baixa és del 16%, bastant més redu-
ïda a la que es registra a la CV (18,7%). Es pot 
assenyalar com en l’últim any la taxa d’atur ha 
baixat en l’AF en un 18,2%. En 2017 hi ha un total 
62.112 treballadors afiliats a la Seguretat Social 
a la Marina Baixa. Els treballadors amb contracte 
temporal representen el 44,8% del total, enfront 
del menor pes que tenen en la CV (33,8%). Els 
efectes de la crisi econòmica han afectat forta-
ment al mercat de treball d’aquesta AF, amb un 
augment de la xifra d’aturats del 194,4% entre 
2006 i 2013. A partir d’aquest any s’observa una 
reducció en el nombre d’aturats, tot i que la xifra 
queda encara molt lluny de la registrada al 2006. 
Amb tot, la taxa d’atur de l’AF de la Marina Baixa 

ha estat sempre inferior a la del conjunt de la 
Comunitat Valenciana (gràfic 4).

Els majors percentatges d’aturats es registren 
en el col·lectiu de persones de 45 anys o més, 
així com en dones. A més s’observa que quan les 

xifres d’atur registrat comencen a reduir-se, els 
efectes són més positius en el cas dels homes. 
També destaca que l’atur registrat en serveis té 
un pes molt més gran que el registrat en aquest 
sector a la CV.

Gràfic 4. Evolució del Atur registrat de l’Àrea Funcional de 

la Marina Baixa. Font: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Un 76,5% del total d’afiliats corresponen a afili-
acions al règim general de la Seguretat Social, 
mentre que un 21,6% són treballadors autònoms. 
Cal destacar que els treballadors autònoms te-
nen un major pes en aquesta comarca respecte 
al pes que suposen els autònoms en el conjunt 
d’afiliats a la CV (17,3%). Els municipis amb ma-
jor nombre d’afiliats són Benidorm, Altea, la Vila 
Joiosa, l’Alfàs del Pi, la Nucia i Finestrat.

Entre els anys 2012 i 2017 es registra un incre-
ment del 8,7% en el nombre d’empreses inscri-
tes en la Seguretat Social en l’AF de la Marina 
Baixa. En l’anàlisi de les empreses segons sec-
tor, destaca el comerç a l’engròs i al detall, sector 
que concentra un 23,67% del total d’empreses 
de l’AF. En segon lloc es troba el sector de l’hos-
taleria, que absorbeix un 22,2% de les empreses 
de la Marina Baixa. També tenen un pes impor-
tant en l’AF les empreses pertanyents al sec-
tor d’activitats de les llars que donen ocupació 
a personal domèstic, amb un 9,1% del total i al 
sector de la construcció, amb un 8,3%.

Els treballadors afiliats al sector serveis suposen 
un 88,1% del total de treballadors de l’AF (gràfic 5). 
El sector de l’hostaleria és el que registra el major 
percentatge de treballadors, amb un 30,28% del 
total, seguit del sector de comerç a l’engròs i al 
detall, amb un 21,88% i del sector de la construc-
ció (7,22%). 

És important destacar com entre 2012 i 2017 s’ha 
produït un creixement notable del total de treba-
lladors afiliats (increment del 19,1%), per sobre 
de la CV. Els sectors més dinàmics han estat la 
construcció (26,4%) i el sector serveis (21%). La 
recuperació del sector de la construcció al costat 
d’una excel·lent dinàmica del sector turístic en 
els darrers anys són claus per explicar la creació 
d’ocupació en l’AF. El major augment és l’experi-
mentat pel sector de l’hostaleria, amb un incre-
ment del 29,71%, seguit del sector de l’educació 
(27,05%). En definitiva, l’activitat que concentra 
en aquesta AF un major nombre d’empreses i de 
treballadors de la CV és la de serveis d’allotja-
ment, amb un 27% del total d’empreses de la CV i 
un 39% de l’ocupació d’aquest sector en aquesta 
Comunitat.

En tots els municipis analitzats de l’AF, la població 
ocupada que compta amb estudis de segon o de 
tercer grau suposa percentatges molt alts res-
pecte al total d’ocupats a cada municipi. A més, 
el percentatge de dones amb estudis de tercer 
grau és superior a la dels homes, en el conjunt 

Gràfic 5. Evolució de l’estructura productiva (treballa-

dors afiliats a la Seguretat Social de l’Àrea Funcional de 

la Marina Baixa. Font: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana - Banc de Dades Territorial.

Mobilitat laboral (mateix muni-
cipi) (%) (a) (b)  

Taxa activitat (2017-2º Trim.) Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Taxa ocupació (2017-2º Trim.) 58,1 55,0 105,7

Taxa atur (2017-2º Trim.) 75,3 75,5 99,8

Taxa activitat (Variació anual) (%) 63,3 61,3 103,2

Taxa ocupació (Variació anual) 
(%)

16,0 18,7 85,4

Taxa atur (Variació anual) (%) -1,2 -0,6 214,7

Població ocupada contracte 
temporal (%)

3,2 2,9 110,1

Població ocupada empresaris 
(%)

-18,2 -12,6 143,8

Aturats 2017 44,8 33,8 132,5

Aturats 2007 21,6 17,3 124,8

Aturats (Variació 2007-17) (%) 4879 140236 3,5

Atur registrat 100 hab. 6504 201425 3,2

Afiliats Seguretat Social Total 
2012 -25,0 -30,4 82,2

  Afiliats SS (Agricultura) (%) 7,7 9,0 86,0

  Afiliats SS (Indústria) (%) 52163 1535203 3,4

  Afiliats SS (Construcció) (%) 3,0 4,3 69,6

  Afiliats SS (Serveis) (%) 3,8 15,4 24,8

Afiliats SS Total 2017 6,4 6,3 102,6

  Afiliats SS (Agricultura) (%) 86,7 74,0 117,2

  Afiliats SS (Indústria) (%) 62112 1774269 3,5

  Afiliats SS (Construcció) (%) 1,7 3,6 47,3

  Afiliats SS (Serveis) (%) 3,3 15,4 21,4

Afiliats SS Total Var. 2012-17 6,8 6,2 109,8

  Afiliats SS (Agricultura) (%) 88,1 74,7 118,0

  Afiliats SS (Indústria) (%) 19,1 15,6 122,5

  Afiliats SS (Construcció) (%) -31,2 -1,6 1915,1

  Afiliats SS (Serveis) (%) 2,8 15,5 17,8

Població amb estudis grau 3º (%) 26,4 14,6 181,2

Població sense estudis-analfa-
bets (%) 21,0 16,7 125,9

Població amb estudis grau 3º (%) 21,9 28,1 77,6

Població sense estudis-analfa-
bets (%) 2,9 2,1 138,7

Taula 2. Principals variables i indicadors de l’anàlisi la-

boral de l’Àrea Funcional de la Marina Baixa. Font: Di-

agnóstico Territorial-Laboral de la Marina Baixa.
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d’ocupats de l’AF de la Marina Baixa (gràfic 6). 
De totes maneres, si ens centrem en la població 
amb estudis de tercer grau, el percentatge que 
mostra l’AF (21,9%) és inferior al de la CV (28,1), 
persistint un conjunt de població analfabeta o 
sense estudis (2,9%).

El major nombre de contractacions i de força de 
treball es concentra a la ciutat de Benidorm. L’AF 
disposa de tres centres del SERVEF (Benidorm 
amb dos centres i la Vila Joiosa amb un). Una 
característica de l’AF és que la presència de tu-
risme, turisme residencial i segones residències, 
dirigit majoritàriament a població estrangera, ha 
implantat la presència de mercats de treball pa-
ral·lels, que en moltes de les seves característi-
ques funcionals demostren ser excloents.

Els serveis d’intermediació atenen les deman-
des dels perfils majoritaris, normalment situats 
en el nucli central i sota d’operacions de l’organi-
grama. Els llocs de la línia mitjana o direcció es 
recluten a través dels departaments de recursos 
humans, normalment d’empreses certa mida. 
Els canals informals segueixen representant el 
mecanisme més consolidat d’intermediació, so-
bretot per als llocs on la confiança és la propos-
ta de valor més significativa. Els llocs de treball 
més característics són: cambrera de pis (hotel), 
recepcionista, cambrers de bars i restaurants, 
administratiu, cuiner, cap (xef) de saló (per a més 
de 100 comensals) en hotels, personal de neteja, 
jardiners, dependents en petits comerços.

Les necessitats formatives es refereixen a un 
reforç de la formació professional. Tot i que el 
Centre de Desenvolupament Turístic (CDT) de-
senvolupa una important tasca, fins i tot amb 
una important coordinació amb centres de for-
mació professional, es considera necessària 
l’actualització dels continguts formatius per 
atendre la demanda. Innovació en gastronomia, 
xef per grans càtering, i, sobretot, els idiomes, 
són aspectes encara no satisfactòriament co-
berts per l’oferta formativa. A més de tot això, 
és possible determinar cert desajust formatiu, 
tant vertical com horitzontal. Molts demandants 
tenen una formació més elevada de la necessà-
ria per a l’exercici dels llocs de treball, mentre 
que per a les tasques més elementals la for-
mació s’adquireix en el lloc de treball o mitjan-
çant experiència anterior, però no via formació, 
reflectint també un desajust horitzontal. Els 
empresaris solen demanar aptituds personals, 
anglès i maneig de noves tecnologies. S’insis-
teix en l’alt valor afegit d’aquestes tres qualitats 
que estan per sobre de qualsevol condicionant 
d’edat o situació personal.

El sistema d’oferta de qualificacions se centra 
en els cursos de formació per a l’ocupació de les 
famílies professionals. Benidorm posseeix un 
gran nombre de centres amb aules homologa-
des per a impartir aquest tipus de formació. No 
obstant això, és destacable la rigidesa del siste-
ma de funcionament de l’oferta ja que a més de 
no estar actualitzat, no facilita la incorporació de 
nous centres amb capacitat per a desenvolupar 
innovacions educatives.

Els hotelers opten per mantenir l’activitat durant 
tot l’any amb una oferta de preus sobre el cost 
per evitar tancaments i rotacions de personal 
constatades com perjudicials per a la produc-
ció i prestació dels serveis. La temporalitat se-
gueix l’estructura de l’estacionalitat, tot i que en 
haver-se consolidat el turisme en aquesta àrea 
com una oferta més desestacionalitzada, es re-
gula a partir dels preus i no a través de les rota-
cions o regulacions de plantilla.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

L’entorn físic de la Marina Baixa ofereix un clar 
contrast entre la zona muntanyosa de l’interior i la 
línia costanera. Clarament la dinàmica de pobla-
ment i de desenvolupament econòmic s’ha ajustat 
a aquesta dualitat territorial que ha derivat cap a 
un model desequilibrat territorialment cap al lito-
ral. La connectivitat de l’AF queda molt limitada 
per deficiències en la xarxa d’infraestructures.

L’AF de la Marina Baixa és una de les zones tu-
rístiques més importants de l’eix mediterrani 
europeu. Amb Benidorm com a centre principal, 
recolzat en una extraordinària oferta hotelera. 
La Marina Baixa és un àrea amb una forta es-
pecialització terciària, amb una oferta comercial 
important i variada, i un sector de la construcció 
també rellevant. L’activitat industrial és pràctica-
ment residual i l’agricultura manté un pes reduït, 
de gran importància per a l’aprofitament de les 
excel·lents condicions climàtiques d’aquest ter-
ritori i per no augmentar el gran desequilibri po-
blacional existent entre el litoral i l’interior.

El model turístic de Benidorm suposa un para-
digma per a la comprensió del sistema de re-
lacions econòmiques i laborals de l’AF. La dinà-
mica de la Marina Baixa es desenvolupa sobre 
la base de la reproducció d’una estructura que 
combina diversos processos socioeconòmics. 
L’agricultura a l’interior de la comarca, avui ma-
joritàriament de subsistència excepte el cultiu 
de la nespra. Els recursos pesquers que de for-
ma tradicional s’han estès en la major part dels 
municipis costaners i que en l’actualitat es re-
produeixen bàsicament en la Vila Joiosa, ha de-
finit un espai cultural de reproducció altament 
diferenciat, que subsisteix gràcies a la demanda 
consolidat dels productes del mar que es projec-
ten fortament en la cultura gastronòmica. Igual 
que ocorre amb la zona de l’interior, a la costa 
vilera es va consolidant un binomi funcional en-
tre una incipient activitat turística que serveix de 
projecció a l’activitat pesquera tradicional (com 
l’agricultura a l’interior). L’empresari de la peti-
ta i mitjana empresa establerta i desenvolupa-

da a partir dels anys 60 és la base d’una cultura 
productiva bastant proteccionista, que busca fo-
mentar el consum intern. La població immigrant 
arribada majoritàriament durant la primera dè-
cada del segle XXI suposa l’obertura cap a una 
nova forma de produir i establir relacions, en pri-
mer lloc, en l’àmbit econòmic-laboral i, en segon 
lloc, en l’àmbit social.

Pel que fa a les xarxes territorials associatives, 
tots els sectors productius presenten un ele-
vat índex d’associacionisme. La seua funció és 
la defensa dels interessos del sector davant de 
tercers, però sobretot els de promoció del pro-
ducte turístic que suposa la seua principal font 
d’ingressos. L’activitat de la patronal hostalera 
(HOSBEC) és molt destacable en conte a la seua 
activitat a nivell internacional. Els restants sec-
tors s’organitzen sobretot a nivell local, trobant 
una associació o xarxa local almenys per a cada 
un dels sectors. Es detecta la manca d’associaci-
ons-agents amb una visió i projectes a nivell de 
l’AF. D’altra banda, el sector públic té una elevada 
capacitat pel que fa al desenvolupament d’activi-
tats de promoció.

El procés d’innovació empresarial depèn d’una 
millor coordinació i estudi dels àmbits de coope-
ració públic i privat. Les innovacions s’estan pro-
duint sobretot en l’àmbit de les tecnologies di-
gitals (comercialització dels productes turístics, 
gestió de la producció i prestació dels serveis). 
L’àmbit gastronòmic, i sobretot a causa del po-
tencial i la cultura de la restauració, és el sector 
tradicional i al mateix temps emergent pel seu 
potencial innovador.

La concentració del desenvolupament econòmic 
i laboral al litoral (i especialment a Benidorm) 
genera intensos moviments pendulars entre l’in-
terior i la costa. No obstant això, dins d’aquesta 
dualitat costa-interior s’observa el dinamisme 
d’alguns municipis de la franja intermèdia (preli-
toral) com el cas de la Nucia que ha sabut definir 
un model endogen diferenciat, basat en el turis-
me d’esport (amb el reconeixement de ciutat de 
l’Esport per part del Consell Superior d’Esports i 

Gràfic 6. Població segons nivell d’estudis (segons sexe) de 

l’Àrea Funcional de la Marina Baixa. Font: Portal Estadístic 

de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial.
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el reconeixement de vila Europea de l’Esport per 
la Unió Europea).

La dinàmica recent del mercat de treball ens 
mostra una situació molt favorable, molt similar 
a la que s’observa en l’AF i comarca limítrofa de 
la Marina Alta. L’AF ocupa el major quartil (4t) 
en la distribució del nombre de contractes per 
100 hab. per àrees funcionals de la CV i el tercer 
quartil en treballadors afiliats per 100 hab. Quant 
a l’atur registrat per 100 hab. ocupa el menor 
quartil de la distribució 
espacial de la variable. 
No obstant això, aquests 
bons resultats a nivell 
dels principals indica-
dors del mercat laboral 
no impedeixen que s’ob-
servin certs processos 
negatius en el mercat de 
treball, en gran part coincidents amb la l’AF con-
frontant de la Marina Alta: elevada temporalitat 
i estacionalitat (en aquest cas menor que la Ma-
rina Alta per la progressiva desestacionalització 
del turisme de Benidorm), elevada rotació de 
contractes, sobrequalificació, dèficit de formació 
en certes ocupacions, fugida de talent, proble-
mes de gènere (dones) i d’edat (joves, majors de 
45 anys ) en la inserció al mercat de treball, pro-
blemes en la intermediació i orientació laboral, 
economia submergida / informal.

Partint de les evidències existents podem destacar 
els principals problemes detectats a nivell territorial:

• Diferents ritmes d’adaptació als nous requi-
sits de la demanda, entre els diferents sectors 
productius i entre el sector públic i privat.
• Dependència de tots els municipis de l’AF de 
l’activitat econòmica de Benidorm com a prin-
cipal activitat productiva.
• Infrafinançament municipal i autonòmic (es-
cassos recursos públics i obsolets).
• Manca de definició de productes turístics a l’in-
terior de la comarca com complet de la costa.

• La pèrdua del comerç a nivell local substituït 
per centres comercials i grans superfícies.
• Sistema de transport públic insuficient (tra-
jectes, horaris) i poc adaptat a les necessitats 
laborals, amb problemes de comunicació 
amb les zones de l’interior.
• Monocultiu turístic amb excessiva depen-
dència de determinats mercats (mercat bri-
tànic, espanyol, etc.) i basat fonamentalment 
en el model “sol i platja”.
• Perfil mitjà-baix del client de la zona. No 

genera entrades per a la 
innovació ja que predo-
mina el baix cost.
• La cultura innovadora 
no està disseminada en 
tots els nivells del teixit 
productiu.
• Envelliment de la po-
blació i despoblació en 

nuclis rurals.

De la mateixa forma s’apunten una sèrie de debi-
litats-problemes a nivell laboral:

• Teixit empresarial molt fragmentat i famili-
ar, el que dificulta la possibilitat de professio-
nalització de la força de treball.
• La inestabilitat laboral i precarització, al 
costat de l’estacionalitat laboral.
• Falta de motivació de la força de treball, al 
costat de activitats productives poc estimu-
ladores del desenvolupament professional.
• Inadequades condicions de treball (desgast 
físic): cambreres d’hotel-pis, cuines, etc.
• Manca de competències professionals fo-
namentals (idiomes).
• Fugida del talent (joves qualificats).
• Mercat de treball fragmentat (dominat per 
la població estrangera) en alguns municipis.
• La dificultat de retenció dels treballadors 
joves en sectors tradicionals (agricultura, in-
dústria, pesca, etc.).
• sobrequalificació de la mà d’obra en relació 
amb les demandes existents.

La concentració del 
desenvolupament econòmic 

i laboral en el litoral, i 
especialment en Benidorm, 
genera intensos moviments 
pendulars entre l’interior i la 

costa.

ÀREA FUNCIONAL DE

ALACANT-ELX

José Miguel Giner Pérez
Departament d’Economia Aplicada i Política Econòmica

Universitat d’Alacant

DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

L’àrea funcional (AF) Alacant-Elx està formada per 
14 municipis i representa el 5,3% de la superfície 
total de la Comunitat Valenciana, sent la segona 
AF en dimensió econòmica i poblacional de la Co-
munitat Valenciana i la novena àrea metropolita-
na d’Espanya segons el Ministeri de Foment.

L’AF Alacant-Elx es troba localitzada en el centre 
de la província d’Alacant, i es pot considerar-se 
una AF policèntrica, amb dos centres rellevants 
(Alacant i Elx). La rellevància d’aquesta AF es posa 
de manifest en reunir a dues ciutats molt impor-
tants: Alacant, que exerceix la capitalitat de la pro-
víncia (setena capital espanyola de província en 
població) i a la ciutat d’Elx, setè municipi industrial 
d’Espanya (principal municipi de la indústria del 
calçat a Espanya) i un dels més importants de la 
Comunitat Valenciana (CV). Inclou, per tant, com a 
nodes centrals el segon i tercer municipi de la CV 
en població; el sorprenent i una cosa única a Es-
panya és que els separen tot just 27 km.

L’AF Alacant-Elx integra les comarques de l’Ala-
cantí, Baix Vinalopó i el municipi de Tibi (que 
forma part de la comarca de l’Alcoià). Per tant, 
pel que fa la seua integració comarcal, inclou la 

comarca de l’Alacantí, que està formada per 10 
municipis, distingint quatre àmbits espacials: la 
ciutat d’Alacant, un conjunt de quatre municipis 
confrontants amb Alacant (Sant Vicent del Ras-
peig, Mutxamel, Sant Joan, el Campello), Agost i 
Xixona amb un perfil específic, i un conjunt de 
municipis de mida reduïda i d’interior (Aigües, 
Busot, Torre de les Maçanes). La Comarca del 
Baix Vinalopó està formada pel seu centre co-
marcal (Elx), Santa Pola i Crevillent. A aquests li 
afegim Tibi, integrat a la comarca de l’Alcoià.

Territorialment es poden diferenciar tres àm-
bits bàsics. El primer, l’eix urbà i industrial as-
sociat als corredors Alacant-Múrcia (A-7) i Ala-
cant-Madrid (N-330) que s’ha ampliat amb el 
corresponent a l’autovia central Alacant-Alcoi; 
el que defineix un arc industrial nord-oest-sud-
oest amb suport en una xarxa d’infraestructures 
d’alta capacitat que ha d’articular amb el ferro-
carril per potenciar el transport de mercaderies 
i amb el port d’Alacant. El segon àmbit se centra 
en el litoral, amb una creixent pressió urbanísti-
ca i una tendència a reblir els espais vacants, no 
protegits. El tercer àmbit fa referència als con-
tinus urbans que s’han format entre municipis 
limítrofs (Alacant cap al nord; Elx amb Crevillent, 
Asp i Santa Pola).
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Taula 1. principals variables i indicadors de l’anàlisi ter-

ritorial de l’Àrea Funcional d’Alacant-Elx. Font: Diagnósti-

co Territorial-Laboral de Alacant-Elx. 

llor coneixement de la realitat socioeconòmica 
del terme municipal d’Elx.

Al mes d’octubre de 2017, s’ha constituït el Pacte 
Territorial per l’Ocupació de la Comarca de l’Ala-
cantí que engloba Xixona, el Campello, Sant Joan 
d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Aigües, Tibi i la 
Torre de les Maçanes. Aquesta iniciativa es posa en 
marxa ja que es considera de gran interès la realit-
zació d’actuacions en matèria d’ocupació de forma 
coordinada amb altres municipis de l’entorn.

ANÀLISI TERRITORIAL 

L’entorn físic de l’AF Alacant-Elx ofereix contrast 
entre la zona nord de l’interior, molt muntanyosa, 
i la resta de l’àrea amb zones planes. La presèn-
cia de superfície forestal a AF Alacant-Elx no és 
elevada. No obstant això, el territori del AF Ala-
cant-Elx està integrat per diferents paisatges 
d’alt valor paisatgístic, tant a l’interior com en els 
aiguamolls del sud. D’altra banda, el AF compta 
amb un nombre ampli de zones de bany maríti-
mes, amb una qualitat òptima i que concentren 
un nombre elevat de banderes blaves. Totes 
elles es concentren en els quatre municipis amb 
costa, el Campello, Alacant, Elx i Santa Pola.

L’AF Alacant-Elx és la més poblada de la província 
d’Alacant i la segona més poblada de la Comunitat 
Valenciana (CV), mostrant un nivell alt de densi-
tat poblacional. Obre un població total el 2016 de 
767.710 persones, el que suposa el 15,5% de la 
CV. Alacant i Elx concentren el 73% de la pobla-
ció total del AF. La dinàmica conjunta de l’AF és 
coincident amb la que es registra a la CV des de 
1998 fins 2016, observant-se una dinàmica més 
favorable des de l’any 2013 respecte a la CV (grà-
fic 1). Els municipis situats a l’entorn d’aquestes 
dues grans ciutats mostren un major dinamisme 
poblacional que es tradueix en majors augments 
en la seua densitat de població.

S’observa un descens en la natalitat, un menor 
creixement demogràfic i un major envelliment, 
amb una tendència a empitjorar des del 2010; no 
obstant això, s’observen diferències territorials 

amb una dinàmica demogràfica més favorable 
en el cas d’Elx, intermèdia en el cas d’Alacant i 
el seu entorn, i més regressiva en els municipis 
més petits de l’interior. El saldo migratori mos-
tra una xifra positiva a diferència de la dinàmica 
negativa de la CV, amb un creixement vegetatiu 
molt reduït. En termes conjunts del AF la pirà-
mide demogràfica mostra un perfil més favora-
ble (més joventut, menys grans) que la de la CV 
(gràfic 2).

En 2016 es van registrar a l’AF Alacant-Elx un 
total de 96.262 estrangers, havent-se produït 
una reducció des del 2010 que sembla que s’ha 
frenat en l’últim any (gràfic 3). S’observa com en 
bastants municipis de l’AF hi ha una presència 
destacada de residents estrangers europeus.
 
Un fenomen que s’ha detectat és un procés de se-
gregació residencial que s’ha donat en la majoria 
de localitats situades en l’AF Alacant-Elx. Aquest 
aspecte, es complica amb el nombre rellevant 
d’entitats singulars de població (pedanies) exis-

Pel que fa a l’estructura socioprofessional d’aquest 
territori destaca el fort component terciària que 
supera el 80% de la població activa, estant pre-
sent en la majoria dels municipis i resultant signi-
ficativa en un municipi tradicionalment industrial 
com Elx. L’especialitat industrial se situa en muni-
cipis de l’interior com són Xixona, Tibi i Agost. Per 
la seua banda l’agricultura només ocupa a un 2% 
dels actius i la construcció un 5%.

Elx és reconeguda com una ciutat industrial vin-
culada al calçat, ja que és el principal centre pro-
ductor, comercialitzador i exportador de sabates 
d’Espanya i un referent internacional en aquest 
sector, en termes de moda, disseny i marques. 
La tradició sabatera ha provocat al seu torn el 
desenvolupament d’una indústria auxiliar i com-
plementària, que ha respost a les necessitats 
d’evolució del sector a través de la innovació i el 
desenvolupament tecnològic.

Pel que fa a usos del sòl, destaca l’artificial o ur-
banitzat amb un 14,7% del total, fet que suposa 
gairebé tres vegades la mitjana de la Comunitat 
Valenciana. El creixement d’aquest sòl (85%) ha es-
tat molt important en els últims 20 anys, cinc punts 
per sobre del global del territori. Per la seua banda, 
l’ús forestal i l’ús agrari tenen menor presència que 
en el conjunt de la comunitat autònoma.

L’AF d’Alacant-Elx, al marge d’un litoral privilegiat 
que cal regenerar, compta amb importants 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 seves 
connexions territorials mitjançant el aiguamoll 
d’Els Carrissars i el Fondo d’Amorós. Aquest sis-
tema es completa amb el saladar d’Aigua Amarga 
i el Clot de Galvany. Aquesta malla verda metro-
politana incorpora, a més, la serra de Santa Pola, 
l’illa de Tabarca, les fites paisatgístics dels embas-
saments d’Elx i Tibi i les elevacions de les serres 
de Colmenares, Maigmó, Crevillent i Cabeçó d’Or, 
entre d’altres. La connexió ambiental i territorial 
entre aquests espais i la seua regeneració pai-

satgística, així com la seua posada en valor, són 
objectius estratègics per a un territori la aridesa 
climàtica afavoreix de forma ostensible la visibili-
tat dels impactes territorials.

A més, les ciutats centrals (Alacant i Elx) tenen 
un perfil complementari. Elx presenta major re-
llevància industrial mentre que Alacant té una 
vocació més lligada al sector serveis i al turis-
me. Demogràficament és la zona més dinàmica i 
densament poblada de la Comunitat Valenciana. 
La centralitat de la xarxa de comunicacions, la 
capitalitat provincial, els serveis administratius 
associats i la complementarietat funcional entre 
els principals nodes urbans juguen un paper de-
terminant en la influència que exerceixen sobre 
la resta dels municipis.

En l’àmbit d’aquesta AF s’han anat desenvolu-
pant diversos projectes-propostes que no s’han 
consolidat en accions concretes. Podem destacar 
l’existència de set plans estratègics empresos 
durant les últimes dècades en aquest àmbit que 
recullen més de 100 iniciatives que mai han ar-
ribat a desenvolupar-se; la primera experiència 
es produeix el 1993, el Triangle Alacant-Elx-Santa 
Pola. En aquest context, la Universitat d’Alacant va 
reunir el 2015 a les institucions públiques i enti-
tats privades més representatives de la província 
amb l’objectiu de proposar un pla definitiu per a la 
“cooperació entre Alacant i Elx creant sinergies de 
desenvolupament social i econòmic, de mobilitat i 
ordenació del territori”. En aquest context, des de 
la Generalitat Valenciana recentment (gener del 
2017) es va presentar el Pla d’Actuació Territorial 
(PAT) Alacant-Elx. El PAT afecta 20 municipis, per 
tant inclou més municipis que els que integra el 
AF, i a més de 800.000 persones; es fonamentarà 
en tres pilars: les infraestructures verdes, els as-
sentaments i la mobilitat sostenible.

Al novembre de 2016, l’Ajuntament d’Elx va sig-
nar l’acord territorial en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local amb els agents socials 
més representatius del territori (UGT, CCOO i CO-
EPA), per a, entre altres tasques, la realització 
d’un estudi o diagnòstic que permeti tenir un mi-

(a) (b)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Població (2016) 767710 4959968 15,5

Superfície total 123273 2325500 5,3

Superfície forestal (%) 42,2 56,0 75,4

Densitat població (2016) 659,1 213,3 309,0

Variació població (2006-16) (%) 5,6 3,2 176,2

Creixement vegetatiu 862 -901 -95,7

Saldo migratori 4142 -5139 -80,6

Població (16-64 anys) (%) 81,6 79,8 102,3

Població (>65 anys) (%) 18,4 20,2 91,0

Població (estrangers) (%) 12,5 13,6 92,5

  Població (estrangers-UE) (%) 3,9 6,9 55,9

  Població (estrangers-resto) (%) 7,4 6,7 111,0

Taxa de dependència 64,8 53,9 120,3

Renta FD pc 12280,4 11928,7 102,9

Empreses (Total, 2016) 55326 344556 16,1

   Empreses (indústria, 2016) (%) 6,6 6,9 95,1

  Empreses (construcció, 2016) (%) 11,3 12,1 93,5

  Empreses (serveis, 2016) (%) 81,1 81,0 100,1

Ocupats I+D 100 hab. 0,14 0,13 109,1
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tents a Alacant (12) i Elx (33), al costat d’un nom-
bre ampli de construccions en disseminat.

L’AF Alacant-Elx és una de les àrees funcionals 
de la CV que es troba en el quintil més alt en 
renda familiar disponible per càpita, en bona 
mesura per la contribució del dinamisme econò-
mic de les seves dues grans ciutats. El nombre 

d’empreses a l’AF Alacant-Elx puja a l’any 2016-
55.326, localitzant més d’un 75% de les empre-
ses a les ciutats centrals. La distribució de les 
empreses per sector mostra un excel·lent pre-
domini del sector serveis (81%), amb una repre-
sentació similar a la de la CV. L’agricultura té un 
pes reduït, però Al Camp d’Elx destaca l’activitat 
agrícola, amb un sistema de reg que s’ha anat 
modernitzant en els últims anys, i amb àmplies 
zones en què es conreen hortalisses, granades, 

palmeres, llimones, etc. Els vivers també té una 
gran presència en el camp il·licità.

Aquesta AF compta amb prop de la meitat de tot 
el sòl industrial de la província d’Alacant. Entre els 
diferents emplaçaments hem de destacar el Parc 
Empresarial de Torrellano-Elx. Actualment estan 
implantades més de 675 companyies, que comp-
ten amb més de 11.000 treballadors, convertint-se 
en tot un referent a nivell nacional i internacional 
per a l’assentament d’empreses i negocis.

Des de finals de segle passat s’ha produït un 
enorme desenvolupament urbanístic en mol-
tes àrees del litoral mediterrani, provocant un 
increment en el nombre d’habitatges, dinàmica 
que s’ha frenat amb la crisi econòmica. L’AF Ala-
cant-Elx és una àrea amb una forta especialitza-
ció terciària, comptant amb una important i vari-
ada oferta comercial, convertint-se en una de les 
principals àrees comercials de la CV. Hi ha una 
gran quantitat d’establiments que conformen 
una diversificada i atractiva oferta comercial, de 
restauració i d’oci, que estan apostant i invertint 
en qualitat, creativitat i innovació.

Pel que fa als equipaments públics, l’AF explica 
una rellevant infraestructura sanitària, educati-
va i de seguretat ciutadana, amb uns indicadors 
dotacionals relatius normalment superiors a la 
província i de la CV. L’oferta d’equipaments pú-
blics es completa amb una àmplia oferta del 
sector privat. És molt rellevant destacar la pre-
sència de les dues universitats de la província, la 
Universitat d’Alacant (ubicada a Sant Vicent del 
Raspeig i amb dues seus universitàries a Alacant 

Gràfic 1. Evolució de la població (1998-2016) de l’Àrea 

Funcional d’Alacant-Elx. Font: Portal Estadístic de la Ge-

neralitat Valenciana - Banc de Dades Territorial.

Gràfic 3. Evolució de la població estrangera (Unió 

Europea, resta d’orígens) de l’Àrea Funcional d’Alacant-

Elx. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana 

- Banc de Dades Territorial.

Gràfic 2. Piràmide de la població de l’Àrea Funcional 

d’Alacant-Elx. Font: Padró Municipal Continu, IVE, 2014.

i Xixona) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(al costat del Campus de Ciències de la salut de 
Sant Joan i Aula de l’Experiència a Campello) 
al territori de l’AF. Un altre element important 
és la ubicació de l’Oficina de Propietat Intel·lec-
tual de la Unió Europea (EUIPO). La Ciutat de la 
Llum és un actiu pendent de valorar amb alguns 
projectes ja definits (nova televisió autonòmica, 
districte digital). L’AF Alacant-Elx compta amb 
un notable patrimoni cultural i amb importants 
equipaments culturals. De fet, no hi ha cap ciutat 
espanyola que compti amb tres béns inscrits en 
les diferents categories de Patrimoni de la Hu-
manitat de la Unesco com és el cas d’Elx: Pal-
merar, Misteri, Museu de Pusol. També trobem 
diverses festes declarades d’interès turístic in-
ternacional i nacional.

La centralitat de l’AF s’ha vist reforçada per una 
millora de les infraestructures de transport (car-
reteres, ferroviàries, aeroport). Entre elles, és im-
portant destacar l’aeroport d’Alacant-Elx que està 
situat a nou quilòmetres al sud-oest de la capital 
(a 15 minuts des del centre de la ciutat d’Alacant), 
amb més de 120 destinacions (el 80% interna-
cionals) i que en 2016 va registrar un trànsit de 
12.344.945 passatgers. D’altra banda, el desen-
volupament del tren d’alta velocitat permet la 
comunicació d’Alacant amb Madrid en una mica 
més de dues hores (amb connexions ràpides a 
les principals ciutats d’Espanya); estant prevista 
la seua arribada a Elx en el proper any. De totes 
maneres, es detecten certes qüestions pendents: 
la millora de la comunicació per carretera amb els 
municipis interiors i de menor mida de l’AF, el cor-
redor mediterrani de mercaderies, una adequada 
xarxa de rodalies ferroviàries (sobretot en l’eix del 
Vinalopó), la connexió amb el litoral de la Costa 
Blanca per carretera (només hi ha una autopista 
de peatge), l’extensió del transport metropolità in-
tegrat a tota l’àrea i, finalment, la valorització del 
port d’Alacant i el de Santa Pola.

Pel que fa al compromís dels agents territorials 
amb el medi ambient, s’ha detectat una manca 
de projectes estratègics en matèria ambiental 
tant des esferes locals com supralocals. La ma-

joria d’accions són puntuals i responen a una 
problemàtica específica.

Pel que fa al patrimoni cultural, es represen-
ta com un recurs específic de cada localitat, no 
trobant plans estratègics que els posin en valor 
de manera col·laborativa i integrada a escala su-
pralocal. Això es tradueix, des del pla cultural, en 
una manca evident de cohesió territorial entre 
els municipis que conformen l’AF d’Alacant-Elx. 
Parlar en termes territorials des d’una perspec-
tiva identitària no es correspon, com així ens 
informen els agents territorials, amb la realitat 
social i cultural de les persones que resideixen 
a l’esmentada zona. Aquesta desafecció a nivell 
territorial es reprodueix amb els habituals des-
acords entre els dirigents de les dues principals 
ciutats, i hi ha una absència d’espais-projectes 
conjunts de col·laboració.

D’altra banda, la participació associativa de ti-
pus empresarial i comercial de l’àrea objecte 
d’estudi no arriba al grau de compromís esperat 
pels agents consultats. Algunes de les debilitats 
detectades serien les següents: relació residual 
entre el teixit empresarial de la zona (tant en un 
marc local com supralocal), falta d’iniciativa a 
l’hora d’organitzar i elaborar accions, persistèn-
cia de la cultura del “individualisme empresarial”, 
i la no professionalitat dels gestors de les asso-
ciacions socioeconòmiques. Tot això ho enllacem 
amb l’escàs comportament col·laboratiu entre el 
teixit empresarial del territori. Només hi ha una 
associació-organització que reflexiona sobre la 
integració Alacant-Elx. Han anat apareixent nous 
agents territorials però amb una visió i objectius 
a nivell provincial.

La majoria dels agents expressen una valoració 
molt positiva sobre la innovació com a motor de 
desenvolupament socioeconòmic, però a l’hora 
d’estimar el grau d’innovació esdevingut en els 
seus territoris coincideixen que, llevat d’alguns 
casos puntuals, no és una pràctica integrada 
en les funcions empresarials i institucionals. El 
que preval són petites i mitjanes empreses amb 
mancances formatives en les àrees d’innovació 
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a causa principalment a l’impacte de la crisi en 
el sector de la construcció i les seves indústries 
auxiliars; mentrestant, el nivell d’activitat indus-
trial a la comarca del Baix Vinalopó ha seguit una 
tendència ascendent, principalment en termes 
de treballadors (ens referim preferentment a la 
indústria del calçat i indústries auxiliars).

En relació amb el turisme, subratllarem la bona 
acceptació i valoració que té el turisme (i els tu-
ristes) com a motor de desenvolupament socio-
econòmic. De la mateixa forma, l’activitat turís-
tica de la zona de l’AF Alacant-Elx es concentra 
principalment a la ciutat d’Alacant i, encara, amb 

una estacionalitat bastant acusada. Això reper-
cuteix en el mercat laboral vinculat al sector tu-
rístic, configurant un escenari de temporalitat 
en els contractes laborals substancialment ge-
neralitzat. Amb l’objecte de diversificar i ampliar 
l’oferta turística del territori, estan emergint, en-
cara que de forma gradual, iniciatives en la línia 
del turisme rural (sobretot en municipis de l’inte-
rior) i turisme especialitzat (de la salut, esportiu, 
nàutic, congressos, cultural-local); les pròpies 
dinàmiques de desenvolupament territorial de 
la comarca estan generant un tipus de turisme 
que amplia l’oferta del “sol i platja”, d’aquesta 
manera, el turisme esdevé una font potencial de 
desenvolupament local-comarcal per a les zones 
que no disposen del atractiu turístic tradicional.

La mobilitat dels treballadors s’ha ampliat nota-
blement arran de la crisi socioeconòmica. Es de-
tecta una correlació significativa respecte a una 
major proporció de desplaçaments laborals de la 
població amb estudis superiors (en molts casos, 
fora de la comarca i de la CV). Cal destacar que 
les dues ciutats principals mostren nivells ele-
vats d’autocontenció, però un muntant rellevant 
de treballadors es mou entre municipis de l’AF 
(per exemple, al Parc Empresarial de Torrella-
no-Elx) o municipis externs a l’àrea (polígons in-
dustrials de la Foia de Castalla i del Baix Segura). 
D’altra banda, Agost destaca per la seua escassa 
relació laboral amb l’AF; seua àrea d’influència 
es dirigeix més cap al Vinalopó Mitjà.

Pel que fa al mercat laboral, farem una breu 
classificació de tres escenaris que hem identi-
ficat com els més significatius: 1) Greu situació 
de les persones aturades majors de 45 anys per 
tornar a inserir-se al mercat laboral. 2) Les ocu-
pacions es concentren en llocs de treball que no 
exigeixen una elevada qualificació i destresa la-
boral. 3) Pèrdua progressiva dels oficis que re-
quereixen alta qualificació manual. Aquest fet es 
deu a dos factors: d’una banda, a la previsible 
falta de relleu generacional i, de l’altra, l’escasse-
tat de recursos que ofereixin formació en oficis 
manuals tradicionals (cal destacar el sector de la 
terrisseria, el torró, el calçat i l’agricultura).

Gràfic 5. Evolució de l’estructura productiva (treballa-

dors afiliats a la Seguretat Social de l’Àrea Funcional 

d’Alacant-Elx. Font: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana - Banc de Dades Territorial.

Gràfic 4. Evolució de l’Atur registrat de l’Àrea Funcional 

d’Alacant-Elx. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Va-

lenciana - Banc de Dades Territorial.

  (a) (b)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Mobilitat laboral (mateix municipi) (%) 63,8 55,0 116,0

Taxa activitat (2017-2º Trim.) 76,3 75,5 101,1

Taxa ocupació (2017-2º Trim.) 61,2 61,3 99,8

Taxa atur (2017-2º Trim.) 19,8 18,7 105,4

Taxa activitat (Variació anual) (%) -2,8 -0,6 505,5

Taxa ocupació (Variació anual) (%) 2,8 2,9 96,9

Taxa atur (Variació anual) (%) -18,0 -12,6 142,6

Població ocupada contracte temporal (%) 36,5 33,8 107,9

Població ocupada empresaris (%) 25,9 17,3 149,8

Aturats 2017 25121 140236 17,9

Aturats 2007 41710 201425 20,7

Aturats (Variació 2007-17) (%) -39,8 -30,4 130,9

Atur registrat 100 hab. 10,2 9,0 114,1

Afiliats Seguretat Social Total 2012 262003 1535203 17,1

  Afiliats SS (Agricultura) (%) 1,9 4,3 45,3

  Afiliats SS (Indústria) (%) 10,3 15,4 66,8

  Afiliats SS (Construcció) (%) 4,9 6,3 77,6

  Afiliats SS (Serveis) (%) 82,9 74,0 112,0

Afiliats SS Total 2017 307809 1774269 17,3

  Afiliats SS (Agricultura) (%) 1,7 3,6 46,6

  Afiliats SS (Indústria) (%) 10,5 15,4 67,8

  Afiliats SS (Construcció) (%) 5,1 6,2 81,5

  Afiliats SS (Serveis) (%) 82,8 74,7 110,8

Afiliats SS Total Var. 2012-17 17,5 15,6 112,3

  Afiliats SS (Agricultura) (%) 2,9 -1,6 -180,5

  Afiliats SS (Indústria) (%) 19,1 15,5 123,6

  Afiliats SS (Construcció) (%) 22,2 14,6 152,2

  Afiliats SS (Serveis) (%) 17,3 16,7 104,0

Població amb estudis grau 3º (%) 29,9 28,1 106,4

Població sense estudis-analfabets (%) 2,6 2,1 120,3

tecnològica i social, insuficientment preparades 
per adaptar-se i absorbir l’ús de les noves tecno-
logies que emergeixen. No obstant això, s’obser-
ven elements innovadors individuals i col·lectius 
en el context de la indústria del calçat i els seus 
sectors auxiliars. També s’observa una tendència 
creixent de tipologies innovadores d’organitza-
ció empresarial afavorides per l’emprenedoria, 
consolidant un dels ecosistemes emprenedors 
més dinàmics de la CV, fins i tot d’Espanya. És 
important subratllar la contribució territorial a la 
innovació per part de les dues universitats (i dels 
seus parcs científics).

ANÀLISI LABORAL 

Les principals variables i indicadors de l’anàlisi 
laboral de l’Àrea Funcional d’Alacant-Elx es mos-
tren a la taula 2.

L’AF Alacant-Elx registra una taxa d’activitat i una 
taxa d’ocupació molt properes a les de la CV. La 
taxa d’atur a l’AF Alacant-Elx és de 19,8%, una 
mica superior a la que es registra a la CV (18,7%). 
Es pot assenyalar com en l’últim any la taxa d’atur 
ha baixat en l’AF en un 18%, mostrant una molt 
bona evolució del mercat laboral. Cal destacar que 
els efectes de la crisi econòmica han afectat forta-
ment al mercat de treball d’aquesta àrea, amb un 
augment de la xifra d’aturats d’entre 2007 i 2013. 
A partir d’aquest any s’observa una reducció en 
el nombre d’aturats. L’evolució de l’atur de l’AF ha 
seguit la mateixa tendència que la de la CV però 
sempre amb valors menors (gràfic 4).

Per conèixer l’activitat laboral dels habitants de 
l’AF Alacant-Elx hem de posar el focus en els 
seus dos grans ciutats. Són les dues localitats 
que més treballadors atreuen del conjunt de 
l’àrea. L’estructura del sistema productiu és molt 
similar a la que es registra al conjunt de la CV, 
amb un major pes del sector industrial (gràfic 5).
 
El sector serveis es constitueix com un dels 
motors econòmics per excel·lència del territo-
ri analitzat. Es tracta del sector que major per-
centatge d’afiliats a la seguretat social aglutina, 

subratllant per al conjunt de l’AF el comerç com 
a principal activitat socioeconòmica. En termes 
generals destaca el petit i mitjà comerç, d’aques-
ta manera un sector que presenta mancances 
substancials d’habilitats tecnològiques i de xar-
xes socials, al mateix temps que no disposen de 
la suficient qualificació professional en matèria 
d’activitat comercial.

Pel que fa al desenvolupament del sector indus-
trial, en la present AF es dibuixen dos escena-
ris paral·lels. A la comarca de l’Alacantí ha anat 
decreixent exponencialment l’activitat industrial, 

Taula 2. Principals variables i indicadors de l’anàlisi la-

boral de l’Àrea Funcional d’Alacant-Elx.  Font: Diagnóstico 

Territorial-Laboral de Alacant-Elx.
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de les empreses on hi ha representació sindi-
cal. La seua implicació en el desenvolupament 
local-territorial es regeix més pel voluntarisme 
d’alguns dirigents sindicals.

La formació dels treballadors es dóna princi-
palment a través de l’experiència, és en la prò-
pia empresa on s’adquireixen la qualificació ne-
cessària que demanden les pròpies empreses. 
S’ha estès una posició crítica amb els espais 
de formació laboral ja que el tipus d’oferta for-
mativa no es correspon amb les necessitats del 
mercat laboral del territori. Finalment, afegirem 
que hem detectat una deficient vertebració de 
l’oferta formativa entre els municipis del territo-
ri. Localitats amb elevades quantitats de pobla-
ció compten amb insuficients o inexistents es-
pais de Formació Professional; al mateix temps, 
s’apunta que no es disposa dels recursos sufici-
ents per impartir certificats de professionalitat. 
Un altre fet substancial a destacar és que, més 
enllà de la formació específica en matèria labo-
ral, encara persisteixen amplis percentatges de 
població sense els estudis reglats bàsics; fins i 
tot, la proporció de població analfabeta o sense 
estudis (2,6%) supera la de la CV.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

L’àrea funcional Alacant-Elx està formada per 14 
municipis i representa el 5,3% de la superfície 
total de la Comunitat Valenciana, sent la sego-
na AF en dimensió econòmica i poblacional de la 
Comunitat Valenciana i la novena àrea metropo-
litana d’Espanya segons el Ministeri de Foment. 
Territorialment es poden destacar diferents àm-
bits bàsics: eix industrial, litoral, continus urbans, 
zona interior-rural.

L’AF d’Alacant-Elx, al marge d’un litoral privile-
giat que cal regenerar, compta amb importants 
actius ambientals. La connexió ambiental i terri-
torial entre aquests espais i la seua regeneració 
paisatgística, així com la seua posada en valor, 
són objectius estratègics per a un territori la ari-
desa climàtica afavoreix de forma ostensible la 
visibilitat dels impactes territorials.

A més, les ciutats centrals (Alacant i Elx) tenen 
un perfil complementari. Elx presenta major re-
llevància industrial mentre que Alacant té una 
vocació més lligada al sector serveis i al turis-
me. Demogràficament és la zona més dinàmica i 
densament poblada de la Comunitat Valenciana. 
La centralitat de la xarxa de comunicacions, la 
capitalitat provincial, els serveis administratius 
associats i la complementarietat funcional entre 
els principals nodes urbans juguen un paper de-
terminant en la influència que exerceixen sobre 
la resta dels municipis. Alacant i Elx són dues 
ciutats amb perfils diferenciats però molt com-
plementaris, la suma li permetria convertir-se 
en el node de major centralitat i pes específic del 
sud-est peninsular.

En l’àmbit d’aquesta AF s’han anat desenvolu-
pant diversos projectes-propostes des dels 90 
que no s’han consolidat en accions concretes. Un 
element pendent en l’agenda de l’AF és la “co-
operació entre Alacant i Elx creant sinergies de 
desenvolupament social i econòmic, de mobilitat 
i ordenació del territori”.

L’AF Alacant-Elx compta amb prop de la meitat 
de tot el sòl industrial de la província d’Alacant. 
Entre els diferents emplaçaments hem de des-
tacar el Parc Empresarial de Torrellano-Elx. Des 
de finals de segle passat s’ha produït un enorme 
desenvolupament urbanístic en moltes àrees del 
litoral mediterrani, provocant un increment en 
el nombre d’habitatges, dinàmica que s’ha fre-
nat amb la crisi econòmica. L’AF Alacant-Elx és 

Gràfic 6. Població segons nivell d’estudis (segons 

sexe) de l’Àrea Funcional d’Alacant-Elx. Font: Por-

tal Estadístic de la Generalitat Valenciana - Banc de 

Dades Territorial.

La dada de treballadors afiliats a la Seguretat 
Social a AF Alacant-Elx a 30 de juny de 2017 és 
de 307.809 persones, el que suposa el 17,3% 
del total de la CV. Entre 2012 i 2017 s’ha produ-
ït un creixement notable de treballadors afiliats 
(17,5%). Pel que fa a la dinàmica a nivell secto-
rial, destaca la construcció amb un augment del 
22,2%, la indústria (19,1%) i el sector serveis 
(17,3%); fins i tot el sector de l’agricultura ha re-
gistrat un creixement de treballadors de l’1,7% 
enfront d’una reducció en la CV.

L’anàlisi sectorial amb més detall ens mostra les 
activitats més rellevants (ordenades per la seua 
contribució en termes de treballadors): comerç a 
l’engròs i al detall, activitats sanitàries i de serveis 
socials, indústria manufacturera, hostaleria, i activi-
tats administratives i serveis auxiliars. Aquests cinc 
sectors concentren el 59% de l’ocupació de l’AF.

Els majors increments amb més detall sectori-
al s’observen en els següents sectors (amb ta-
xes de variació superiors al 20% i ordenats per 
taxa de variació): activitats immobiliàries; cons-
trucció; activitats artístiques, recreatives i d’en-
treteniment; hostaleria, activitats professionals, 
científiques i tècniques; transport i emmagatze-
matge. Aquests sis subsectors que suposen el 
25,5% dels treballadors en 2017, suposen el 41% 
de l’ocupació creada entre 2013 i 2017.

D’aquests resultats es dedueix que els sectors 
d’especialització de l’AF estan contribuint a la 
creació d’ocupació (indústria, construcció, co-
merç, hostaleria, activitats administratives i de 
serveis, transport i emmagatzematge). No obs-
tant això, s’identifiquen un conjunt de sectors 
que no són la referència tradicional de l’àrea 
però que tenen una important contribució quant 
creació d’ocupació: activitats sanitàries; activi-
tats artístiques, recreatives i d’entreteniment; 
activitats professionals, científiques i tècniques.

En el marc de les activitats emergents, es detec-
ta que s’estan desenvolupant activitats emer-
gents de tipus cultural en el marc del teatre i les 
arts (indústries culturals i creatives). En el marc 

territorial d’Alacant-Sant Joan-Campello s’està 
treballant en la formació d’un clúster de la sa-
lut. També s’apunta a totes les activitats relaci-
onades amb el sector digital, començant a apa-
rèixer agents dinàmics al territori. L’agricultura 
pot ser un sector “emergent” si es planteja des 
modalitats de producció alternatives (agricultu-
ra ecològica). El turisme rural s’està instal·lant 
progressivament entre els eixos d’actuació lo-
cal d’una gran part de municipis de l’interior de 
l’AF Alacant-Elx. La ubicació estratègica de l’AF 
impulsa el desenvolupament d’activitats logísti-
ques (transport i emmagatzematge) que s’estan 
implantat al Parc Empresarial de Torrellano-Elx 
i en altres polígons industrials d’Alacant i del 
seu entorn. Un tret que cal també destacar és la 
gastronomia. Es tracta d’un valor afegit en molts 
municipis de l’àrea, inclusivament alguns ho 
identifiquen com un possible sector emergent.

Pel que fa al nivell d’estudis de la població ocu-
pada, en tots els municipis analitzats, la població 
que compta amb estudis de segon o de tercer 
grau suposa percentatges molt alts respecte al 
total d’ocupats a cada municipi. Fins i tot és re-
llevant destacar com un 30% de la població té 
estudis universitaris, per sobre de la dada per a 
la CV (28%). La seua dimensió relativa i absoluta 
suposa que és una de les àrees funcionals amb 
major nivell de capital humà de la CV. La propor-
ció de dones amb estudis universitaris supera al 
dels homes (gràfic 6).

Les contractacions temporals suposen el 90% 
del total de contractacions en l’AF, no observant 
diferències importants a nivell municipal. La 
temporalitat és més present en el sector agríco-
la i en el sector de la construcció (92%). Encara 
persisteix en l’imaginari col·lectiu una inadequa-
da imatge del SERVEF, tant des de la perspectiva 
dels aturats com de les pròpies empreses.

La presència sindical es concentra, gairebé ex-
clusivament, en les grans empreses de la zona. 
Es percep que la seua incidència en el desenvo-
lupament socioeconòmic del territori no és re-
llevant; seua activitat es limita a l’àmbit intern 
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laboral del territori. Finalment, afegirem que apa-
reix una deficient vertebració de l’oferta formativa 
entre els municipis del territori.

La bona dinàmica del mercat laboral s’ha eviden-
ciat a nivell de diversos indicadors. L’AF ocupa 
el tercer quartil en la distribució del nombre de 
contractes per 100 hab. per àrees funcionals de 
la CV i el quart quartil en treballadors afiliats per 
100 hab., amb una important reducció en la taxa 
d’atur en l’últim any.

No obstant això, aquests bons resultats a nivell 
dels principals indicadors del mercat laboral 
no impedeixen que s’observin certs processos 
negatius en el mercat de treball, en gran part 
coincidents amb altres àrees funcionals: eleva-
da temporalitat i precarietat, elevada rotació de 
contractes, sobrequalificació, dèficit de formació 
en certes ocupacions, fugida de talent, proble-
mes de gènere (dones) i d’edat (joves, majors 
de 45 anys) en la inserció al mercat de treball, 
problemes en la intermediació i orientació labo-
ral, economia submergida / informal. Aquests 
problemes, en molts casos, necessiten analitzar 
també a nivell inframunicipal, observant dins de 
les dues grans ciutats (Alacant i Elx) zones amb 
elevats nivells de població sense estudis, en risc 
de pobresa-exclusió i amb importants proble-
mes d’inserció laboral.

Partint de les evidències existents podem destacar 
els principals problemes detectats a nivell territorial:

• No disposar d’una “identitat territorial col-
lectiva”.
• Escàs comportament col·laboratiu entre les 
empreses i institucions del territori.
• Escassa oferta de formació professional i 
ocupacional vertebrada per al conjunt del 
territori.
• Pèrdua dels sabers productius tradicionals 
i falta de relleu generacional.
• Desajust de necessitats formació-ocupació, 
és a dir, formació actual disponible i les re-
querides per les empreses locals.
• Obsolescència de l’empresariat, amb capa-
citats inadequades a les necessitats actuals 
del mercat, de formació i coneixement, de 
professionalització de l’empresariat.
• Excessiva dependència de certs sectors de 
referència territorial: la indústria (calçat) a 
Elx, el sector serveis (turisme) a Alacant.
• Empreses de mida petita: pimes i microem-
preses.

Finalment, hi ha factors que són considerats pels 
agents alhora una oportunitat i una amenaça, i 
una debilitat i una fortalesa. Aquesta divergència 
posa en relleu que no totes les fortaleses i opor-
tunitats són percebudes com beneficioses per 
a tots els agents en el territori, ja que depèn de 
les habilitats i capacitats de cadascú per incor-
porar-les i reaccionar per adaptar-se. Aquests 
factors serien, per exemple, l’especialització de 
la indústria del calçat, el model turístic d’Alacant, 
o el desenvolupament tecnològic. 

una àrea amb una forta especialització terciària, 
comptant amb una important i variada oferta co-
mercial, convertint-se en una de les principals 
àrees comercials de la CV. Hi ha una gran quan-
titat d’establiments que conformen una diversi-
ficada i atractiva oferta comercial, de restauració 
i d’oci, que estan apostant i invertint en qualitat, 
creativitat i innovació.

Pel que fa als equipaments públics, l’AF explica 
una rellevant infraestructura sanitària, educativa 
i de seguretat ciutada-
na, amb uns indicadors 
dotacionals relatius 
normalment superiors 
a la província i de la CV. 
L’oferta d’equipaments 
públics es completa 
amb una àmplia oferta 
del sector privat. L’AF 
Alacant-Elx compta amb 
un notable patrimoni cultural i amb importants 
equipaments culturals.

La centralitat de l’AF s’ha vist reforçada per una 
millora de les infraestructures de transport (car-
reteres, ferroviàries, aeroport). De totes mane-
res, es detecten certes deficiències pendents de 
solució. Parlar en termes territorials des d’una 
perspectiva identitària no es correspon, com així 
ens informen els agents territorials, amb la re-
alitat social i cultural de les persones que resi-
deixen a l’esmentada zona. Aquesta desafecció a 
nivell territorial es reprodueix amb els habituals 
desacords entre els dirigents de les dues princi-
pals ciutats, i hi ha una absència d’espais-projec-
tes conjunts de col·laboració.

Al territori preval un teixit de petites i mitjanes 
empreses amb mancances formatives, insufici-
entment preparades per adaptar-se i absorbir 
l’ús de les noves tecnologies que emergeixen. No 
obstant això, s’observen elements innovadors in-
dividuals i col·lectius en el context de la indústria 
del calçat i els seus sectors auxiliars. Al costat 
d’això, s’observa una tendència creixent de tipolo-
gies innovadores d’emprenedoria, consolidant-se 

l’AF com un dels ecosistemes emprenedors més 
dinàmics de la CV. És important subratllar la con-
tribució territorial a la innovació per part de les 
dues universitats (i dels seus parcs científics).

La mobilitat dels treballadors s’ha ampliat no-
tablement arran de la crisi socioeconòmica. Cal 
destacar que les dues ciutats principals mostren 
nivells elevats d’autocontenció, però un muntant 
rellevant de treballadors es mou entre municipis 
de l’AF o a municipis externs a l’àrea.

Pel que fa al mercat la-
boral, es detecten tres 
escenaris que hem 
identificat com els més 
significatius: 1) Greu si-
tuació de les persones 
aturades majors de 45 
anys per tornar a in-
serir-se al mercat labo-

ral. 2) Les ocupacions es concentren en llocs de 
treball que no exigeixen una elevada qualificació 
i destresa laboral. 3) Pèrdua progressiva dels ofi-
cis que requereixen alta qualificació manual.

Pel que fa als sectors-activitats amb més dina-
misme s’observa que els sectors d’especialitza-
ció de l’AF estan contribuint a la creació d’ocu-
pació (indústria, construcció, comerç, hostaleria, 
activitats administratives i de serveis, transport 
i emmagatzematge). No obstant això, s’identifi-
quen un conjunt de sectors que no són la refe-
rència tradicional de l’àrea però que tenen una 
important contribució quant creació d’ocupació: 
activitats sanitàries; activitats artístiques, recre-
atives i d’entreteniment; activitats professionals, 
científiques i tècniques.

Pel que fa a la població amb estudis universitaris, 
la seua dimensió relativa i absoluta suposa que és 
una de les àrees funcionals de la CV amb major 
nivell de capital humà. La formació dels treballa-
dors es dóna principalment a través de l’experi-
ència. Es detecten deficiències en els espais de 
formació laboral ja que el tipus d’oferta formativa 
no es correspon amb les necessitats del mercat 

Les ciutats centrals, 
Alacant i Elx, tenen un perfil 
complementari. Elx presenta 
major rellevància industrial 
mentre que Alacant té una 

vocació més lligada al sector 
serveis i turisme.
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ÀREA FUNCIONAL DE

LA VEGA BAJA

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departament de Geografia Humana

Universitat d’Alacant

DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA FUNCIONAL

L’àrea funcional (AF) de la Vega Baixa del Segura 
es localitza al sud de la Comunitat Valenciana, i 
comprèn 27 municipis coincidint amb la demar-
cació 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), su-
posant una densitat de població de 371,83 hab/
km2, molt superior a la mitjana de la Comunitat 
Valenciana (213,29 hab./km2).

Aquesta comarca, que coincideix amb l’àrea 
funcional en qüestió, ha comptat amb dos Pac-
tes Territorials per l’Ocupació. El primer d’ells 
està liderat pel Consorci per al Desenvolupa-
ment Econòmic del Baix Segura (CONVEGA) i 
diferents organitzacions sindicals i empresari-
als, abastant a tot els municipis de la comarca a 
excepció de Guardamar del Segura, Torrevella i 
Pilar de la Horadada, que han conformat l’altre 
pacte articulat entre aquests tres municipis.

El Baix Segura presenta un relleu format per la 
plana 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 terri-

tori una zona de gran tradició agrícola vinculada 
cultius hortofructícoles. Aquests espais contras-
ten amb els sistemes muntanyosos que els tra-
vessen i el litoral mediterrani que ha patit en els 
últims anys un important grau d’artificialització a 
causa del desenvolupament immobiliari vinculat 
al residencialisme.

La comarca del Baix Segura està delimitada al 
nord amb el Vinalopó Mitjà i Baix Vinalopó, a l’est 
amb el Mar Mediterrani i l’Oest i al sud amb la 
Regió de Múrcia, concretament amb les comar-
ques de la Mar Menor i de l’Horta de Múrcia. En 
aquest àmbit geogràfic destaca el riu Segura i 
l’Horta del Baix Segura, que es configuren com a 
eixos vertebradors del territori, conferint homo-
geneïtat en els principals trets d’identitat, histò-
ria, economia, costums, paisatges i paisanatges.

El sistema de ciutats de l’AF del Baix Segura 
s’estructura al voltant de Oriola com a capital 
comarcal i ciutat central, així com la conurbació 
formada entre Guardamar del Segura, Torreve-
lla i Pilar de la Horadada, com a ciutats de més 
dinamisme. A més compta amb una localització 
estratègica al voltant de les AF d’Alacant-Elx i 
Múrcia-Cartagena. ©
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descens en els naixements, que dóna lloc a un 
estrenyiment a la base. Així com la cúspide que 
presenta uns valors molt amplis fruit de la immi-
gració de residents procedents del nord d’Euro-
pa, que participen d’una edat avançada. 

Si comparem l’estructura del Baix Segura i la Co-
munitat Valenciana, s’evidencia encara més l’en-
velliment d’aquesta, ja que com mostra l’índex 
d’envelliment, aquest està situat en un 138,5%, 
mentre que a la Comunitat Valenciana és de 114, 

6%. Igual que amb l’índex de maternitat que se 
situa en un 20,7% en l’àrea funcional i un 27,1% 
en la comunitat autònoma.

Els sectors econòmics predominants són el sec-
tor serveis i l’activitat agrícola, i en menor mesu-
ra la construcció, que després de la crisi va dei-
xar de ser el motor econòmic de la comarca per 
passar a un segon pla.

Aquest territori té una àmplia tradició agrícola 
basada principalment en els cultius hortofructí-
coles i cítrics, i en menor mesura en la producció 
de patata i fruiters subtropicals, al voltant de la 
qual s’ha desenvolupat una important indústria 
agroalimentària i de comercialització, que gene-
ra un elevat valor afegit al producte.

El sector de la construcció i l’habitatge ha tingut 
un gran pes en l’economia comarcal, vinculat a 

la construcció de segones residència al litoral i 
prelitoral, on es va implantar un model residen-
cialista lligat a l’especulació immobiliària i del 
sòl, la qual cosa va generar una important com-
petència entre l’activitat agrícola i la construcció. 
No obstant, el sector s’ha vist greument afectat 
per la crisi econòmica. Així ho reflecteix el nom-
bre de llicències per a l’edificació de nova plan-
ta a construir, ja que en el anys 2006 el nombre 
de llicències ascendia a 13.088, i el 2016 només 
s’han tramitat 2.610 llicències, fet que suposa 
una pèrdua de 80,06% .

Pel que fa al sector industrial, destaca la pro-
ducció de tèxtil, mobles, calçat i agroalimentària. 
Les empreses de la zona es caracteritzen per 
ser de petita i mitjana grandària, amb un notable 
caràcter familiar. Això condiciona els processos 
d’innovació que són escassos, més enllà d’intro-
duir maquinària o renovar dissenys. Finalment, 
el sector serveis es troba fortament especialitzat 
en l’oferta immobiliària massiva orientada a ciu-
tadans europeus d’alt poder adquisitiu.

Per tant, el mercat de treball està fortament ori-
entat al sector serveis que demanda persones de 
forma eventual i d’escassa qualificació. Aquest 
fet està generant que la població jove amb titula-
ció superior hagi emigrar a la recerca d’oportu-
nitats laborals d’acord amb la seua qualificació, 
ja que el sector no és capaç d’absorbir a aquesta 
població. D’altra banda, al Baix Segura, l’horta 

s’ha quedat sense agricultors, i com un paisat-
ge residual i poc valoritzat, més enllà del seu 
component productiu. A més, els agricultors han 
experimentat un descens en les seves rendes 
agràries, el que no ha ajudat a un model d’agri-
cultura competitiva i d’acord amb les necessitats 

 ANÀLISI TERRITORIAL

El comportament demogràfic d’aquest territori ve 
determinat per un creixement poblacional entre els 
anys 1998-2013 a causa de l’arribada de població 
estrangera, podent distingir dos grups de població: 
població procedent principalment del nord d’Àfrica 
i Llatinoamèrica per motius laborals; i d’altra ban-
da, ciutadans del nord d’Europa animats per la bo-
nança climàtica i la qualitat de vida del lloc i atrets 
per un residencialisme de “sol i platja”.

Sens dubte, des del 2008 la crisi econòmica va 
afectar notablement a la nostra província, no no-
més al sector turístic, sinó també a altres sectors 
productius. En el context de l’agricultura i la indús-
tria, la precarització salarial, l’economia submergi-
da, l’augment de l’atur en el sector de la construc-
ció, i la devaluació de la lliura enfront de l’euro, van 
ser factors que han incidit negativament en algu-
nes comarques de la província, més que en altres. 
Sobretot en les que han tingut més dependència 
del totxo i del turisme com és el Baix Segura. Però 
no és fins al 2013 quan es fa notar en aquesta 
comarca, després d’arribar al màxim de població 
amb 404.582 habitants. El model vinculat a un ur-
banisme exacerbat que ha donat lloc al model de 
“ciutat dispersa” i massificada, la pèrdua de com-
petitivitat i imatge respecte a altres zones del lito-
ral, la banalització de l’espai públic i la massificació 
en certs serveis ha provocat que alguns residents 
estrangers hagin tornat als seus països d’origen. A 
més, el decreixement demogràfic, també és causa 
de la contracció de les activitats econòmiques que 
també ha incidit en l’emigració de residents locals. 
Aquests han marxat cap a altres municipis amb 
més oportunitats laborals, ja que el 2008 la crisi 
immobiliària va incidir negativament en les estruc-
tures econòmiques de la comarca. A això s’uneix la 
baixa natalitat pròpia d’una àrea amb un règim de-
mogràfic modern, motivat per la tardana concepció 
de fills en les parelles, condicionat per raons labo-
rals i hàbits culturals. 
 
La població immigrant té un important pes en 
el total de la població ja que suposa el 34,04% 
de la població, molt superior al percentatge de 

la Comunitat Valenciana que arriba el 13,56%. 
Tot i que el saldo migratori en 2016, arriba a as-
solir nivells de 4931 habitants. Així, destaquen 
municipis com Rojals amb un 70% de població 
estrangera, amb 6.187 habitants procedents del 
Regne Unit i 1.430 d’Alemanya, i Sant Fulgenci 
amb un 63,69%, on 8.840 procedeixen del Regne 

Unit i 1.563 d’Alemanya. A partir del 2010, molts 
dels residents a la Costa Blanca, i en particular, 
els anglesos que habitaven al Baix Segura, van 
anar perdent nivell adquisitiu, arribant aquest 
fins a un 50%, en alguns casos. De fet empreses 
de mudances com “Home to home”, van arribar a 
duplicar els seus beneficis en tan sols sis mesos 
en 2010, augmentant el nombre de rastells per 
vendre part de les pertinences dels residents, 
abans de tornar als seus països d’origen. El 
Brexit, no ha ajudat a l’estabilitat dels estrangers 
residents, tot i que el nombre de turistes hagi su-
posat un increment interanual del 16’6%, “el més 
gran de tot el conjunt nacional i el millor de la sè-
rie històrica” segons les declaracions fa uns me-
sos, del secretari autonòmic, Francesc Colomer. 
Tot experimentant també un creixement inte-
ranual dels turistes anglesos, xifrat en un 13’3%. 

L’AF presenta una estructura demogràfica enve-
llida com mostra la piràmide de població en for-
ma regressiva. Existint un fort desequilibri entre 
les cohorts adultes i la base de la piràmide que 
apunta al progressiu envelliment, motivat per un 

Figura 3.

Figura 4.

Figura 1.

Figura 2.



233232

ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

d’afiliacions durant l’època de crisi i conver-
tint-se el camp en un sector refugi davant la crisi, 
arribant a les 9.677 afiliacions en el segon tri-
mestre del 2012.

Pel que fa a la presència de les afiliacions per 
gènere segons el sector d’activitat en el territo-
ri, el sector serveis està altament feminitzat en-
front de la resta de sectors productius, on hi ha 
menors diferències quant a les afiliacions entre 
homes i dones al llarg d’aquests anys. Així tenim, 
per exemple, 34.407 afiliacions i 33.014 afiliaci-
ons en el segon trimestre del 2017 correlativa-
ment. D’altra banda, succeeix el contrari en el 
sector d’activitat de la construcció en el qual hi 
ha grans diferències en relació a les afiliacions 
per gènere, sent enormement major les afiliaci-
ons dels homes durant aquests anys (Exemple, 
9.202 afiliacions d’homes enfront de les 1.248 
afiliacions de dones en el segon trimestre del 
2017 correlativament.

Per sectors econòmics, cal assenyalar que en 
l’agricultura les afiliacions han disminuït en 
general a tots els municipis en el període com-
près entre el segon trimestre del 2012 al 2017. 
Aquells municipis on predominen les afiliacions 
en aquest sector, són Oriola, Callosa de Segura, 
Almoradí i Albatera. En la Indústria, en el segon 
trimestre del 2012, destacaven els municipis 
d’Oriola, Callosa de Segura, Almoradí, Sant Isi-
dre i Catral en ordre d’afiliacions. En el segon 
trimestre del 2017 segueixen destacant, però a 
més experimenten un augmentant les afiliacions 
d’aquest grup de municipis, al qual se suma Cox 
que ha passat de les 354 afiliacions en el segon 
trimestre del 2012, a les 703 afiliacions en el se-
gon trimestre de l’ 2017. Pel que fa al sector de 
la construcció, es pot apreciar a la taula un lleu 
creixement en els 24 municipis del Baix Segura, 
destacant Oriola com a municipi que registra un 
major nombre d’afiliacions segons el sector d’ac-
tivitat de la construcció. En darrer lloc, al sector 
d’activitat dels serveis també ha anat incremen-
tant les afiliacions a la Seguretat Social. En tots 
els municipis, sobresurten Oriola, Almoradí, Ca-
llosa de Segura, Rojals, Albatera i Sant Isidre.

Segons les dades de formació el nivell educatiu 
és baix a causa del abandonament dels estudis 
produïts durant el període de bonança econòmi-
ca, ja que molts actius es van anar al sector de la 
construcció i al turisme. També hi ha un notable 
desajust entre l’oferta de formació institucional 
i la demanda real del teixit productiu. La baixa 
qualificació professional de la població provoca 
notable desajustos que afecten els sectors pro-
ductius. Així l’increment en el sector serveis és 
important, el que incideix en una terciarització 
d’alguns dels municipis. La principal variable que 
influeix en aquesta situació és l’escassetat de re-
cursos disponibles per adaptar i millorar la for-
mació professional existent, reglada i no reglada, 
que es constata per la manca d’instal·lacions per 
ampliar l’oferta formativa present, la precaritza-
ció de la plantilla docent ( que s’ha aguditzat en 
l’última dècada), o la impossibilitat que els ajun-
taments puguin assumir competències en matè-
ria d’ocupació referides a la formació.

DIAGNÒSTIC INTEGRAT

En funció de les variables analitzades i la informa-
ció treballada al llarg del procés qualitatiu, es po-
den destacar les debilitats, fortaleses, amenaces i 
oportunitats sociolaborals de l’àrea funcional.

Les principals debilitats detectades són la man-
ca de conscienciació en matèria de medi ambi-
ent i la mala gestió dels residus, que han arribat 
a afectar el propi riu Segura. Falta de conscien-
ciació en matèria de medi ambient i prevenció 
d’espais naturals. Això provoca un mal mante-
niment del riu i alguns paratges naturals, que 
podrien estar millor condicionats per a un major 
aprofitament integral (activitats d’oci, producti-
ves i medi ambient), no estan en condicions.

Hi ha un notable desajust urbanístic que dóna lloc 
a una notable manca d’ordenació del territori, a 
un model de ciutat en “taca d’oli” o dispersa. Això 
s’aguditza per la inexistència d’un transport pú-
blic comarcal que vertebri els municipis d’aques-
ta àrea funcional. Així la connexió del litoral amb 
l’interior de la comarca es fa complicada i més 

dels mercats. Si a això afegim la crisi del totxo, i 
un model de Sol i Platja, basat en l’estratègia en 
preu, fa que sigui un territori necessitat d’alter-
natives socioeconòmiques i foment del talent. I 
tot això de la mà de la inversió financera i de la 
qualificació dels recursos humans. L’alternativa 
està en la diferenciació en base a la seua àmplia 
experiència acumulada en activitats vinculades 
al turisme, i en la identificació i atenció a les no-
ves expectatives dels turistes, que tenen a veure 
no només amb el desplaçament, allotjament i sol 
i platja, sinó també amb tendències emergents 
vinculades a la sostenibilitat ambiental i social 
ia la definició d’una oferta global capaç d’oferir 
al turista una experiència diferent i millor que la 
que poden oferir paquets més bàsics, i en la qual 
el preu ja no és l’únic factor a tenir en compte, 
sinó que està en funció del valor afegit en les ex-
periències aportades als turistes.

ANÀLISI LABORAL-FORMACIÓ

Si analitzem el mercat laboral de l’AF del Baix 
Segura, hi ha un major percentatge de dones 
demandants d’ocupació coincidint amb els anys 
d’inici de la crisi econòmica (2007 i 2008). De l’any 
2009 fins al 2013, s’inverteix la situació a causa 
del gran increment de la destrucció d’ocupació, ja 
que hi ha un major quantitat d’homes aturats. És 
a partir del 2014 quan es produeix una lleu pujada 
de l’ocupació i torna a disminuir el nombre d’ho-
mes demandants aturats, incrementant-se de 
nou durant els següents anys el nombre de dones 
demandants d’ocupació. El major atur registrat es 
dóna en el sector de la construcció.
 
Analitzat l’atur per edats, hi ha una important 
massa de població demandant d’ocupació, en les 
cohorts d’edat compreses entre els 25 anys a 44 
anys. Part d’aquesta població, que durant els suc-
cessius anys fins a l’actualitat, entrarà en el grup 
d’edat de majors de 45 anys, són els que més di-
ficultats estan tenint per incorporar-se al mercat 
de treball enfront de la població compresa entre 
els 25 anys fins als 44 anys. També els menors 
de 25 anys. Vistos aquests resultats per gènere, 
la desocupació masculina es concentra en major 

mesura, en el tram d’edat de més de 44 anys, 
mentre que la desocupació femenina està més 
equilibrat, entre els trams compresos entre 25 i 
44 anys, i més de 44 anys .

Tenint en compte les afiliacions a la Seguretat 
Social, segons el sector d’activitat, en els se-
gons trimestres des de l’any 2012 fins al 2017, 
es comprova com el sector de la construcció ha 
anat perdent presència durant els anys 2012 al 
2014, començant a créixer lleument amb la re-
cuperació econòmica en els anys següents al 
2015. Hi ha un fort predomini creixent d’afilia-
cions en el sector serveis durant aquests anys 
passant al 2012 de 53.097 afiliacions a 67.421 en 
el segon trimestre del 2017 com a conseqüència 
de la bona situació del sector turístic .

Les afiliacions en el sector de la indústria s’han 
anat incrementant, i han passat de 8.358 afiliaci-
ons, en el segon trimestre del 2012, a 10.305 en 
el segon trimestre del 2017 a causa dels bons 
resultats i al potencial de la indústria agroali-
mentària de la Vega baixa (ampliació de mercats 
i bona permeabilitat). En darrer lloc, es pot ob-
servar en el gràfic la representació de l’agricul-
tura com a sector d’activitat característic en el 
territori del Baix Segura. Aquesta s’ha mantingut 
al llarg dels anys, arribant a créixer el nombre 

Figura 5.
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(a) (b)  
  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Població (2016) 355924 4959968 7,18

Superfície total 77.236,23 2325500 3,32

Superfície forestal (%) 20,90 56 37,33

Densitat població (2016) (hab./km2) 304,23 213,3 142,63

Variació població (2006-16) (%) 2,45 3,2 76,56

Creixement vegetatiu 68 -901 -7,55

Saldo migratori -4931 -5139 95,95

Població (16-64 anys) (%) 62,2 79,8 77,94

Població (>65 anys) (%) 21,94 20,2 108,61

Població (estrangers) (%) 34,04 13,6 250,29

 Població (estrangers-UE) (%) 19,73 6,9 285,89

 Població (estrangers-resto) (%) 14,31 6,7 213,58

Taxa de dependència 60,7 53,9 112,62

Renta FD pc 10568,81 11928,7 88,60

Empreses (Total, 2016) 22871 344556 6,64

 Empreses (indústria, 2016) (%) 5,66 6,9 82,00

 Empreses (construcció, 2016) (%) 16,75 12,1 138,43

 Empreses (serveis, 2016) (%) 77,46 81 95,62

Ocupats I+D 100 hab. 0,14 0,13  1,076

Taula 1. Principals variables i indicadors de l’anàlisi territorial de l’àrea Funcional de la Vega 

Baja. Font Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó. 

TAULES I DADES 

en època estival. És també destacable la man-
ca d’infraestructures hoteleres i serveis de qua-
litat, que han estat perjudicats pel turisme i els 
processos implícits al model massiu. Hi ha una 
manca notable d’infraestructures que fomentin 
la interacció i l’aparició d’emprenedors (vivers 
d’empreses, centres de negocis i coworking). I el 
patrimoni cultural i natural d’aquesta àrea fun-
cional, de vegades no es valora prou tot i tenir 
figures de protecció i accions de sensibilització 
per a la seua millora i aprofitament.

Sens dubte, tot això dóna lloc a la necessitat 
d’una identitat territorial, que si es desenvolupés, 
podria ser una oportunitat de venda de produc-
tes i serveis de qualitat.

D’altra banda, cal cohesió social i lideratge comar-
cal per a una major visibilització al territori autonò-
mic, que millorés la relació amb les institucions, i 
que pogués millorar les dotacions en infraestruc-
tures, així com les inversions necessàries en el AF.

No hi ha un teixit empresarial que doni suport al 
cooperativisme i a l’associacionisme. I la manca 
de qualificació dels recursos humans, provoca 

que hi hagi una especialització laboral, vinculada 
al sector serveis i al turisme.

Per tot això s’hauria de millorar el transport públic 
i les infraestructures de comunicació. Modificar i 
actualitzar els plans urbanístics per millorar l’ac-
cessibilitat als disseminats ajudaria a vertebrar 
millor el territori; es podria ampliar els carrils-bici 
per millorar la connectivitat dels municipis del li-
toral amb l’interior, generant valor a les activitats. 
A més, es podria desdoblar la carretera N-332 i 
abaratir els costos de transitar per l’autopista 
Ap-7, ja que la manca d’articulació territorial es 
empitjora per l’absència d’un transport públic, i 
el que hi ha és molt poc eficient. D’altra banda, la 
formació seria un aspecte fonamental, necessita-
da de ser ben articulada i implementada en el tei-
xit educatiu, tant des del punt de vista reglat, com 
no reglat, afavorint els certificats de professiona-
litat. És clar, aquests últims ajustats a les neces-
sitats reals dels nínxols de mercat existents, per a 
això és necessari consens, coordinació i concer-
tació amb les entitats i instàncies responsables 
d’aquesta formació i els empresaris. Calen noves 
instal·lacions que permetin ampliar l’oferta de 
formació professional i la s’ajustin a les deman-
des de les empreses locals. Facilitar la innovació 
a través de la transformació del model productiu, 
la seua diversificació i superant l’estacionalització 
del turisme, a través de noves tipologies turísti-
ques que connectin amb els valors ambientals i 
els productes experiencials. Es necessitaria es-
tablir un equilibri entre els diferents sectors pro-
ductius per enfortir l’economia i facilitar noves 
oportunitats socioeconòmiques.

Figura 6.
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  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Mobilitat laboral (mateix municipi) (%) 56 55 101,82

Taxa activitat (2017-2º Trim.) 168,45 75,5 223,1125828

Taxa ocupació (2017-2º Trim.) 129,97 61,3 212,02

Taxa atur (2017-2º Trim.) 38,48 18,7 205,7754011

Taxa activitat (Variació anual) (%) 0,96 -0,6 -159,82

Taxa ocupació (Variació anual) (%) -5,53 2,9 -190,7354216

Taxa atur (Variació anual) (%) 31,47 -12,6 -249,73

Aturats 2017 9583,32 140236 6,83

Aturats 2007 11532 201425 5,73

Aturats (Variació 2007-17) (%) -16,90 -30,4 55,59

Atur registrat 100 hab. (2016) 8,51 9 94,59

Afiliats Seguretat Social Total 2012 76483 1535203 4,98

 Afiliats SS (Agricultura) (%) 12,23 4,3 284,39

 Afiliats SS (Indústria) (%) 10,61 15,4 68,89

 Afiliats SS (Construcció) (%) 9,46 6,3 150,11

 Afiliats SS (Serveis) (%) 67,71 74 91,49

Afiliats SS Total 2017 94245 1774269 5,31

 Afiliats SS (Agricultura) (%) 8,19 3,6 227,57

 Afiliats SS (Indústria) (%) 10,69 15,4 69,42

 Afiliats SS (Construcció) (%) 11,03 6,2 177,92

 Afiliats SS (Serveis) (%) 70,08 74,7 93,82

Afiliats SS Total Var. 2012-17 23,22 15,6 148,87

 Afiliats SS (Agricultura) (%) -33,01 -1,6 2062,94

 Afiliats SS (Indústria) (%) 0,78 15,5 5,01

 Afiliats SS (Construcció) (%) 16,64 14,6 113,99

 Afiliats SS (Serveis) (%) 3,51 16,7 21,01

Població amb estudis grau 3º (%) 19,61 28,1 69,80

Població sense estudis-analfabets (%) 4,35 2,1 207,20

Taula 2. Principals variables i indicadors de l’anàlisi territorial de l’àrea Funcional de la Vega Baja. 

Font Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó. 
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Superfície de les àrees funcionals (ha) Superfície Forestal (ha) Nombre d’hospitals i llits. 2016

Àrea Funcional Superfície (Ha) %

Alcoi 84.709 3.64

Alicante–Elx 123.273 5.30

Castellón 326.876 14.06

Els Ports-Baix Maestrat 227.006 9.76

La Marina Alta 75.805 3.26

La Marina Baixa 57.867 2.49

La Ribera del Xúquer 102.688 4.42

La Safor 42.981 1.85

La Vall d´Albaida 72.221 3.11

La Vega Baja 95.724 4.12

Requena-Utiel 321.856 13.84

Valencia 389.686 16.76

Valle del Palancia 136.425 5.87

Vinalopó 144.275 6.20

Xàtiva 124.056 5.33

Comunitat Valenciana 2.325.447 100

Àrea Funcional Superfície forestal (ha) %

Alcoi 48461 3.83

Alicante–Elx 52057 4.11

Castellón 197141 15.57

Els Ports-Baix Maestrat 142639 11.26

La Marina Alta 39243 3.10

La Marina Baixa 35414 2.80

La Ribera del Xúquer 31783 2.51

La Safor 19868 1.57

La Vall d´Albaida 33075 2.61

La Vega Baja 22968 1.81

Requena-Utiel 204534 16.15

Valencia 207971 16.42

Valle del Palancia 95036 7.50

Vinalopó 58910 4.65

Xàtiva 77436 6.11

Comunitat Valenciana 1266537 100

Àrea Funcional nº de hospitals nº de llits Població en 2016

Alcoi 2 313 135689

Alicante–Elx 12 2865 767710

Castellón 6 1363 466401

Els Ports-Baix Maestrat 1 152 87431

La Marina Alta 4 492 169831

La Marina Baixa 3 533 186156

La Ribera del Xúquer 2 397 253384

La Safor 2 326 172821

La Vall d´Albaida 1 56 88335

La Vega Baja 3 722 355924

Requena-Utiel 1 113 51966

Valencia 21 5076 1780108

Valle del Palancia 1 252 114944

Vinalopó 1 414 221149

Xàtiva 1 271 108119

Comunitat Valenciana 61 13345 4959968

Àrea Funcional nº de hospitals nº de llits Nª de llits per 1.000 hab.

Alcoi 3.28 2.35 2.31

Alicante–Elx 19.67 21.47 3.73

Castellón 9.84 10.21 2.92

Els Ports-Baix Maestrat 1.64 1.14 1.74

La Marina Alta 6.56 3.69 2.90

La Marina Baixa 4.92 3.99 2.86

La Ribera del Xúquer 3.28 2.97 1.57

La Safor 3.28 2.44 1.89

La Vall d´Albaida 1.64 0.42 0.63

La Vega Baja 4.92 5.41 2.03

Requena-Utiel 1.64 0.85 2.17

Valencia 34.43 38.04 2.85

Valle del Palancia 1.64 1.89 2.19

Vinalopó 1.64 3.10 1.87

Xàtiva 1.64 2.03 2.51

Comunitat Valenciana 100 100 2.69
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Superfície segons figura de protecció

Àrea Funcional ZEPA Parc Natural Paratge 
Municipal 

Paisatge 
protegit 

LIC Àrea 
protegida 

total

Alcoi 29.818 7.454 33 15.312 25.863 38.466

Alicante–Elx 11.556 4.585 604 1.512 5.734 17.188

Castellón 101.943 21.711 441 420 91.212 132.671

Els Ports-Baix Maestrat 93.181 12.665 1.918 0 60.779 102.794

La Marina Alta 17.057 1.647 389 2.884 14.240 23.082

La Marina Baixa 18.117 739 0 2.482 14.696 19.121

La Ribera del Xúquer 25.350 12.139 1.722 0 6.187 30.484

La Safor 9.269 529 554 3.285 8.275 12.311

La Vall d´Albaida 13.620 5.805 5.671 2.097 14.617 22.407

La Vega Baja 15.650 3.716 329 0 8.141 20001

Requena-Utiel 67.231 44.201 1.346 0 50.875 137.930

Valencia 162.103 23.360 7.470 0 70.007 189.377

Valle del Palancia 39.940 21.243 1.501 0 56.411 71.469

Vinalopó 17.979 0 823 8.269 12.459 30.390

Xàtiva 40.949 0 1.765 0 37.937 57.815

Comunitat Valenciana 663.763 159.793 24.564 36.260 477.432 905.506

Àrea Funcional % ZEPA % Parc Natural % Paratge 
Municipal

% Paisatge 
protegit

% LIC % Àrea 
protegida 

total

Alcoi 4.5 4.7 0.1 42.2 5.4 4.2

Alicante–Elx 1.7 2.9 2.5 4.2 1.2 1.9

Castellón 15.4 13.6 1.8 1.2 19.1 14.7

Els Ports-Baix Maestrat 14.0 7.9 7.8 0.0 12.7 11.4

La Marina Alta 2.6 1.0 1.6 8.0 3.0 2.5

La Marina Baixa 2.7 0.5 0.0 6.8 3.1 2.1

La Ribera del Xúquer 3.8 7.6 7.0 0.0 1.3 3.4

La Safor 1.4 0.3 2.3 9.1 1.7 1.4

La Vall d´Albaida 2.1 3.6 23.1 5.8 3.1 2.5

La Vega Baja 2.4 2.3 1.3 0.0 1.7 2.2

Requena-Utiel 10.1 27.7 5.5 0.0 10.7 15.2

Valencia 24.4 14.6 30.4 0.0 14.7 20.9

Valle del Palancia 6.0 13.3 6.1 0.0 11.8 7.9

Vinalopó 2.7 0.0 3.4 22.8 2.6 3.4

Xàtiva 6.2 0.0 7.2 0.0 7.9 6.4

Comunitat Valenciana 100 100 100 100 100 100

Empreses segons activitat principal (municipis amb més de 1.000 hab.). 2016

Els resums de les àrees comarcals poden tenir errors perquè per a alguns dels municipis que les in-
tegren no es disposava de dades.
L’absència d’informació s’ha considerat com a “0” per tal de poder realitzar la suma.

Àrea Funcional Total Indústria Construcció     Serveis

Alcoi 9650 1513 1042 6713

Alicante–Elx 55419 3684 6292 45356

Castellón 30981 2182 3955 24348

Els Ports-Baix Maestrat 6497 318 862 4743

La Marina Alta 15888 536 2840 11833

La Marina Baixa 14382 345 1930 11827

La Ribera del Xúquer 14941 1105 1898 11783

La Safor 10687 503 1491 8469

La Vall d´Albaida 6590 886 758 4511

La Vega Baja 22871 1294 3831 17715

Requena-Utiel 3114 280 379 2084

Valencia 125104 7341 12258 105006

Valle del Palancia 6700 365 779 4965

Vinalopó 14899 2364 1483 11032

Xàtiva 6795 589 896 4893

Total general 344518 23305 40694 275278

Àrea funcional %Total % de Indústria % de Construcció % de Serveis (total)

Alcoi 2.8 6.5 2.6 2.4

Alicante–Elx 16.1 15.8 15.5 16.5

Castellón 9.0 9.4 9.7 8.8

Els Ports-Baix Maestrat 1.9 1.4 2.1 1.7

La Marina Alta 4.6 2.3 7.0 4.3

La Marina Baixa 4.2 1.5 4.7 4.3

La Ribera del Xúquer 4.3 4.7 4.7 4.3

La Safor 3.1 2.2 3.7 3.1

La Vall d´Albaida 1.9 3.8 1.9 1.6

La Vega Baja 6.6 5.6 9.4 6.4

Requena-Utiel 0.9 1.2 0.9 0.8

Valencia 36.3 31.5 30.1 38.1

Valle del Palancia 1.9 1.6 1.9 1.8

Vinalopó 4.3 10.1 3.6 4.0

Xàtiva 2.0 2.5 2.2 1.8

Comunitat Valenciana 100 100 100 100
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Nombre de centres segons nivell educatiu i especialitat. 2016 Estimacions de superfícies de cultiu (ha). 2015

Àrea Funcional Centres 
estrangers 

Col·legi 
Rural

Educació 
especial

Escola 
oficial 

d’idiomes

Formació 
de persones   

adultes

Formació 
professional

Infantil, 
Primària i 

Secundaria

Altres Total 
general

Alcoi 2 2 1 5 2 62 16 90

Alicante–Elx 5 8 2 20 17 329 34 415

Castellón 2 4 6 1 18 20 251 47 349

Els Ports-Baix 
Maestrat 6 1 6 1 38 15 67

La Marina Alta 3 1 2 2 12 4 85 24 133

La Marina 
Baixa 7 1 1 4 1 71 14 99

La Ribera del 
Xúquer 1 2 3 1 15 3 157 44 226

La Safor 1 3 1 1 11 4 95 39 155

La Vall 
d´Albaida 3 1 13 0 65 24 106

La Vega Baja 2 1 2 2 16 1 144 33 201

Requena-Utiel 5 1 5 1 31 11 54

Valencia 14 7 17 3 79 74 991 183 1368

Valle del 
Palancia 7 1 1 7 1 63 23 103

Vinalopó 2 1 10 3 116 24 156

Xàtiva 1 4 1 1 10 3 76 21 117

Total general 36 46 48 17 231 135 2574 552 3639

Àrea Funcional Cereals per 
a gra

Llegumi-
noses per 

a gra

Tubèrculs de 
consum humà

Cultius 
Industrials

Flores i 
plantes orna-

mentals

Cultius 
farratgers

Hortalis-
ses

Cítrics Fruitals no 
cítrics

Vinya Olivar Vivers

Alcoi 2.459 232 59 348 11 71 415 0 5.370 536 11.794 16

Alicante–Elx 840 25 139 35 294
585 2.343 1.943 6.319 898 1.919 1.165

Castellón 3.246 29 210 26 57 514 2.353 26.357 28.489 607 9.081 92

Els Ports-Baix 
Maestrat

3.248 6 145 42 59
407 2.485 10.003 10.692 239 17.969 920

La Marina Alta 351 0 19 1 9 2 113 5.873 2.222 2.102 1.961 19

La Marina 
Baixa

158 111 12 0 3
5 63 1.587 3.691 31 1.647 43

La Ribera del 
Xúquer

11.481 1 263 0 192
21 1.150 25.522 13.052 393 716 117

La Safor 5 0 2 1 60 2 221 12.225 691 6 143 8

La Vall d´Al-
baida

1.378 140 10 170 13
85 374 1.526 6.922 3.754 4.728 862

La Vega Baja 1.181 16 475 26 134 1.059 6.790 20.743 4.086 416 369 438

Requena-Utiel 10.400 751 17 113 10 383 343 31 18.122 36.551 7.791 11

Valencia 5.805 102 1.334 17 535 265 5.579 36.693 23.333 6.634 8.553 523

Valle del 
Palancia

692 30 66 26 81
106 472 7.712 11.875 70 6.089 21

Vinalopó 4.495 53 156 236 9 55 1.443 93 12.103 13.118 9.668 148

Xàtiva 1.155 26 16 251 27 25 648 12.580 5.600 1.447 8.655 111

Comunitat 
Valenciana

46.894 1.522 2.923 1.292 1.494 3.585 24.792 162.888 152.567 66.802 91.083 4.494

Àrea Funcional % Centres 
estrangers

% 
Col·legi 
Rural

% 
Educació 
especial

% Escola 
oficial de 
idiomes

% Formació 
de persones 

adultes

% Formació 
professional

% Infantil, 
Primària i 

Secundaria

% 
Altres

% Total 
general

Alcoi 0.0 4.3 4.2 5.9 2.2 1.5 2.4 2.9 2.5

Alicante–Elx 13.9 0.0 16.7 11.8 8.7 12.6 12.8 6.2 11.4

Castellón 5.6 8.7 12.5 5.9 7.8 14.8 9.8 8.5 9.6

Els Ports-Baix 
Maestrat 0.0 13.0 2.1 0.0 2.6 0.7 1.5 2.7 1.8

La Marina Alta 8.3 2.2 4.2 11.8 5.2 3.0 3.3 4.3 3.7

La Marina 
Baixa 19.4 2.2 2.1 0.0 1.7 0.7 2.8 2.5 2.7

La Ribera del 
Xúquer 2.8 4.3 6.3 5.9 6.5 2.2 6.1 8.0 6.2

La Safor 2.8 6.5 2.1 5.9 4.8 3.0 3.7 7.1 4.3

La Vall 
d´Albaida 0.0 6.5 2.1 0.0 5.6 0.0 2.5 4.3 2.9

La Vega Baja 5.6 2.2 4.2 11.8 6.9 0.7 5.6 6.0 5.5

Requena-Utiel 0.0 10.9 0.0 5.9 2.2 0.7 1.2 2.0 1.5

Valencia 38.9 15.2 35.4 17.6 34.2 54.8 38.5 33.2 37.6

Valle del 
Palancia 0.0 15.2 2.1 5.9 3.0 0.7 2.4 4.2 2.8

Vinalopó 0.0 0.0 4.2 5.9 4.3 2.2 4.5 4.3 4.3

Xàtiva 2.8 8.7 2.1 5.9 4.3 2.2 3.0 3.8 3.2

Comunitat 
Valenciana

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Àrea Funcional % Cereals 
per a gra

% Llegu-
minoses 
per a gra

% Tubèrculs 
de consum 

humà

% Cultius 
Industrials

% Flores i 
plantes or-
namentals

% Cultius 
farratgers

%Horta-
lisses

% Cítrics %Fruitals 
no cítrics

% Viña % 
Olivar

%Vivers

Alcoi 5.2 15.2 2.0 26.9 0.7 2.0 1.7 0.0 3.5 0.8 12.9 0.4

Alicante–Elx 1.8 1.6 4.8 2.7 19.7 16.3 9.5 1.2 4.1 1.3 2.1 25.9

Castellón 6.9 1.9 7.2 2.0 3.8 14.3 9.5 16.2 18.7 0.9 10.0 2.0

Els Ports-Baix 
Maestrat 6.9 0.4 5.0 3.3 3.9 11.4 10.0 6.1 7.0 0.4 19.7 20.5

La Marina Alta 0.7 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 3.6 1.5 3.1 2.2 0.4

La Marina 
Baixa 0.3 7.3 0.4 0.0 0.2 0.1 0.3 1.0 2.4 0.0 1.8 1.0

La Ribera del 
Xúquer 24.5 0.1 9.0 0.0 12.9 0.6 4.6 15.7 8.6 0.6 0.8 2.6

La Safor 0.0 0.0 0.1 0.1 4.0 0.1 0.9 7.5 0.5 0.0 0.2 0.2

La Vall d´Al-
baida 2.9 9.2 0.3 13.2 0.9 2.4 1.5 0.9 4.5 5.6 5.2 19.2

La Vega Baja 2.5 1.1 16.3 2.0 9.0 29.5 27.4 12.7 2.7 0.6 0.4 9.7

Requena-Utiel 22.2 49.3 0.6 8.7 0.7 10.7 1.4 0.0 11.9 54.7 8.6 0.2

Valencia 12.4 6.7 45.6 1.3 35.8 7.4 22.5 22.5 15.3 9.9 9.4 11.6

Valle del 
Palancia 1.5 2.0 2.3 2.0 5.4 3.0 1.9 4.7 7.8 0.1 6.7 0.5

Vinalopó 9.6 3.5 5.3 18.3 0.6 1.5 5.8 0.1 7.9 19.6 10.6 3.3

Xàtiva 2.5 1.7 0.5 19.4 1.8 0.7 2.6 7.7 3.7 2.2 9.5 2.5

Comunitat 
Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Residents en habitatges principals segons activitat de l’establiment (a 2 dígits de la CNAE09)]. 2011
69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat
70 - Activitats de las sedes centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 
71 - Servicios tècnics de arquitectura i ingeriria; assajos i anàlisis tècnics
72 - Investigació i desenvolupament
73 - Publicitat i estudis de mercat
74 – Altres activitats professionals, científiques i tècniques 
78 - Activitats relacionades amb l’ocupació
80 - Activitats de seguretat i investigació
81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria
82 - Activitats administratives de oficina i altres activitats auxiliars a les empreses

Activitat de l’establiment 
(a 2 dígits de la CNAE09)

Total 69 70 71 72 73 74 78 80 81 82

Alcoi 3730 630 145 450 245 130 295 85 95 940 715

Alicante-Elxe 33210 6560 1205 3340 1090 2105 2510 330 1870 9895 4300

Castellón 15070 2825 815 1980 715 375 1205 85 800 4270 1995

Els Ports-Baix Maestrat 2750 540 120 450 20 45 230 20 220 730 370

La Marina Alta 7215 1610 240 760 130 260 260 35 275 3120 520

La Marina Baixa 5470 1395 115 340 175 160 450 5 245 1965 615

La Ribera del Xúquer
8170 1865 290 1055 250 240 530 55 285 2390 1205

La Safor 6220 1520 170 600 70 315 390 95 235 1835 1000

La Vall d'Albaida 2275 465 110 100 80 50 195 85 805 385

La Vega Baja 10195 2295 325 965 210 205 405 130 320 3915 1425

Requena-Utiel 1535 240 5 170 50 15 55 90 685 225

Valencia 81235 15350 3690 11235 4630 3490 6390 900 3935 20480 11135

Valle del Palancia 3510 720 115 495 120 100 170 40 220 1090 440

Vinalopó 5895 1165 205 525 200 170 425 60 270 1915 960

Xàtiva 2500 525 95 310 25 55 95 55 90 860 395

Comunitat Valenciana 188980 37705 7645 22775 8010 7715 13605 1895 9035 54895 25685

Total 69 70 71 72 73 74 78 80 81 82

Alcoi 2.0 1.7 1.9 2.0 3.1 1.7 2.2 4.5 1.1 1.7 2.8

Alicante-Elxe 17.6 17.4 15.8 14.7 13.6 27.3 18.4 17.4 20.7 18.0 16.7

Castellón 8.0 7.5 10.7 8.7 8.9 4.9 8.9 4.5 8.9 7.8 7.8

Els Ports-Baix 
Maestrat

1.5 1.4 1.6 2.0 0.2 0.6 1.7 1.1 2.4 1.3 1.4

La Marina Alta 3.8 4.3 3.1 3.3 1.6 3.4 1.9 1.8 3.0 5.7 2.0

La Marina Baixa 2.9 3.7 1.5 1.5 2.2 2.1 3.3 0.3 2.7 3.6 2.4

La Ribera del 
Xúquer

4.3 4.9 3.8 4.6 3.1 3.1 3.9 2.9 3.2 4.4 4.7

La Safor 3.3 4.0 2.2 2.6 0.9 4.1 2.9 5.0 2.6 3.3 3.9

La Vall d'Albaida 1.2 1.2 1.4 0.4 1.0 0.6 1.4 0.0 0.9 1.5 1.5

La Vega Baja 5.4 6.1 4.3 4.2 2.6 2.7 3.0 6.9 3.5 7.1 5.5

Requena-Utiel 0.8 0.6 0.1 0.7 0.6 0.2 0.4 0.0 1.0 1.2 0.9

Valencia 43.0 40.7 48.3 49.3 57.8 45.2 47.0 47.5 43.6 37.3 43.4

Valle del Palancia 1.9 1.9 1.5 2.2 1.5 1.3 1.2 2.1 2.4 2.0 1.7

Vinalopó 3.1 3.1 2.7 2.3 2.5 2.2 3.1 3.2 3.0 3.5 3.7

Xàtiva 1.3 1.4 1.2 1.4 0.3 0.7 0.7 2.9 1.0 1.6 1.5

Comunitat 
Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bens d’Interès Cultural i Bens de Rellevància Local. 2017

Nombre total de places de allotjament. 2016

Etiquetas de fila No BIC % BIC No BRL % BRL

Alcoi 52 4.6 437 8.5

Alicante–Elx 103 9.0 206 4.0

Castellón 194 17.0 650 12.6

Els Ports-Baix Maestrat 108 9.5 392 7.6

La Marina Alta 62 5.4 328 6.4

La Marina Baixa 40 3.5 187 3.6

La Ribera del Xúquer 62 5.4 301 5.8

La Safor 33 2.9 171 3.3

La Vall d’Albaida 30 2.6 298 5.8

La Vega Baja 32 2.8 84 1.6

Requena-Utiel 43 3.8 222 4.3

Valencia 231 20.2 1100 21.3

Valle del Palancia 76 6.7 407 7.9

Vinalopó 36 3.2 200 3.9

Xàtiva 40 3.5 176 3.4

Comunitat Valenciana 1142 100 5159 100

Àrea Funcional Nº Places % Places

Alcoi 2053 0.4

Alicante–Elx 35448 7.6

Castellón 50366 10.8

Els Ports-Baix Maestrat 56371 12.1

La Marina Alta 78704 16.9

La Marina Baixa 103042 22.1

La Ribera del Xúquer 12193 2.6

La Safor 39600 8.5

La Vall d’Albaida 2175 0.5

La Vega Baja 24818 5.3

Requena-Utiel 4362 0.9

Valencia 45107 9.7

Valle del Palancia 8654 1.9

Vinalopó 1240 0.3

Xàtiva 2201 0.5

Comunitat Valenciana 466334 100
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Places d’hotels, hostals, pensions, apartaments, càmpings, cases rurals, albergues i restaurants. 2016

Àrea Funcional Restaurants Hotels Hostals Albergues Pensions Cases 
rurals

Apartaments Càmpings

Alcoi 13134 821 152 343 58 439 240 0

Alicante–Elx 106543 9903 1198 0 773 204 15104 8266

Castellón 85613 10175 917 282 306 1658 25446 11582

Els Ports-Baix Maestrat 24399 11412 414 312 306 1163 34877 7887

La Marina Alta 61152 6978 588 86 361 719 65462 4510

La Marina Baixa 58879 45340 589 0 475 460 40840 15338

La Ribera del Xúquer 35550 1835 218 66 126 138 5010 4800

La Safor 38561 6312 260 0 108 86 25127 7707

La Vall d´Albaida 9854 294 11 30 137 422 140 1141

La Vega Baja 73063 4866 257 52 201 90 16670 2682

Requena-Utiel 7951 1055 276 808 176 631 562 854

Valencia 267835 23184 1438 498 1620 708 14160 3499

Valle del Palancia 19911 1975 187 190 102 602 3108 2490

Vinalopó 18645 530 126 213 36 246 89 0

Xàtiva 11790 222 71 171 68 482 202 985

Comunitat Valenciana 832880 124902 6702 3051 4853 8048 247037 71741

Àrea Funcional % de 
Restaurants 

% d’Hotels % 
d’Hostals

% 
d’Albergues

% de 
Pensions

% de 
Cases 
rurals

% de 
Apartaments

% de 
Càmpings

Alcoi 1.6 0.7 2.3 11.2 1.2 5.5 0.1 0.0

Alicante–Elx 12.8 7.9 17.9 0.0 15.9 2.5 6.1 11.5

Castellón 10.3 8.1 13.7 9.2 6.3 20.6 10.3 16.1

Els Ports-Baix Maestrat 2.9 9.1 6.2 10.2 6.3 14.5 14.1 11.0

La Marina Alta 7.3 5.6 8.8 2.8 7.4 8.9 26.5 6.3

La Marina Baixa 7.1 36.3 8.8 0.0 9.8 5.7 16.5 21.4

La Ribera del Xúquer 4.3 1.5 3.3 2.2 2.6 1.7 2.0 6.7

La Safor 4.6 5.1 3.9 0.0 2.2 1.1 10.2 10.7

La Vall d´Albaida 1.2 0.2 0.2 1.0 2.8 5.2 0.1 1.6

La Vega Baja 8.8 3.9 3.8 1.7 4.1 1.1 6.7 3.7

Requena-Utiel 1.0 0.8 4.1 26.5 3.6 7.8 0.2 1.2

Valencia 32.2 18.6 21.5 16.3 33.4 8.8 5.7 4.9

Valle del Palancia 2.4 1.6 2.8 6.2 2.1 7.5 1.3 3.5

Vinalopó 2.2 0.4 1.9 7.0 0.7 3.1 0.0 0.0

Xàtiva 1.4 0.2 1.1 5.6 1.4 6.0 0.1 1.4

Comunitat Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100

Nombre d’hotels, hostals, pensions, apartaments, càmpings, cases rurals, albergues i restaurants. 2016

Àrea Funcional Restaurants Hotels Hostals Albergues Pensions Cases 
rurals

Apartaments Càmpings

Alcoi 185 15 5 7 3 51 63 0

Alicante–Elx 1879 66 29 0 31 25 2740 9

Castellón 1160 84 28 8 17 226 4587 19

Els Ports-Baix Maestrat 486 70 17 7 17 161 6582 17

La Marina Alta 1578 59 21 2 23 81 11636 13

La Marina Baixa 1308 161 17 0 15 58 8351 19

La Ribera del Xúquer 568 24 7 1 7 16 926 4

La Safor 662 33 7 0 7 8 4655 15

La Vall d´Albaida 166 9 1 2 9 47 26 3

La Vega Baja 1370 36 8 1 7 10 3542 6

Requena-Utiel 128 14 6 10 12 81 127 3

Valencia 4226 145 39 9 66 109 2947 6

Valle del Palancia 325 25 8 4 5 78 696 7

Vinalopó 295 12 7 3 4 28 12 0

Xàtiva 220 6 3 3 4 54 34 5

Comunitat Valenciana 14556 759 203 57 227 1033 46924 126

Àrea Funcional % Restaurants % Hotels % Hostals % 
Albergues

% 
Pensiones

% Cases 
rurals

% Apartaments % 
Càmpings

Alcoi 1.3 2.0 2.5 12.3 1.3 4.9 0.1 0.0

Alicante–Elx 12.9 8.7 14.3 0.0 13.7 2.4 5.8 7.1

Castellón 8.0 11.1 13.8 14.0 7.5 21.9 9.8 15.1

Els Ports-Baix Maestrat 3.3 9.2 8.4 12.3 7.5 15.6 14.0 13.5

La Marina Alta 10.8 7.8 10.3 3.5 10.1 7.8 24.8 10.3

La Marina Baixa 9.0 21.2 8.4 0.0 6.6 5.6 17.8 15.1

La Ribera del Xúquer 3.9 3.2 3.4 1.8 3.1 1.5 2.0 3.2

La Safor 4.5 4.3 3.4 0.0 3.1 0.8 9.9 11.9

La Vall d´Albaida 1.1 1.2 0.5 3.5 4.0 4.5 0.1 2.4

La Vega Baja 9.4 4.7 3.9 1.8 3.1 1.0 7.5 4.8

Requena-Utiel 0.9 1.8 3.0 17.5 5.3 7.8 0.3 2.4

Valencia 29.0 19.1 19.2 15.8 29.1 10.6 6.3 4.8

Valle del Palancia 2.2 3.3 3.9 7.0 2.2 7.6 1.5 5.6

Vinalopó 2.0 1.6 3.4 5.3 1.8 2.7 0.0 0.0

Xàtiva 1.5 0.8 1.5 5.3 1.8 5.2 0.1 4.0

Comunitat Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100
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Atur registrat segons sexe. 2007-2016

Àrea Funcional Demandants 
Dones 2007

Demandants 
Dones 2016

Demandants Homes 
2007

Demandants Homes 
2016

Alcoi 4493.0 8011.1 2622.82 5207.15

Alicante–Elx 23930.3 44231.6 17780.49 34177.52

Castellón 7641.1 21996.4 5244.39 17181.18

Els Ports-Baix Maestrat 1149.9 3530.6 1041.94 3007.92

La Marina Alta 3104.7 6708.7 2598.93 6046.45

La Marina Baixa 3614.8 7799.7 2889 6534.26

La Ribera del Xúquer 6023.5 12068.0 3656.24 9033.33

La Safor 3736.9 8636.1 2635.84 6949.17

La Vall d’Albaida 2248.8 4553.1 1422.51 3038.41

La Vega Baja 6255.4 16574.0 5276.59 13724.66

Requena-Utiel 1177.7 2001.9 677.35 1578.67

Valencia 40500.3 88823.1 27977.49 68369.04

Valle del Palancia 2470.4 5067.7 1673.21 4261.33

Vinalopó 9224.9 15232.7 5576.27 10058.16

Xàtiva 3090.9 5721.4 1689.5 4032.51

Comunitat Valenciana 118663 250956 82763 193200

Atur registrat. 2007-2016

Àrea Funcional Total Demandants 2007 Total Demandants 2016

Alcoi 7115.84 13218.25

Alicante–Elx 41710.75 78409.08

Castellón 12885.5 39177.48

Els Ports-Baix Maestrat 2191.81 6538.46

La Marina Alta 5703.58 12755.1

La Marina Baixa 6503.81 14333.91

La Ribera del Xúquer 9679.75 21101.34

La Safor 6372.76 15585.23

La Vall d’Albaida 3671.32 7591.52

La Vega Baja 11532 30298.67

Requena-Utiel 1855 3580.59

Valencia 68477.84 157192.13

Valle del Palancia 4143.55 9329.1

Vinalopó 14801.09 25290.82

Xàtiva 4780.33 9753.93

Comunitat Valenciana 201424.93 444155.61

Àrea Funcional % Total Demandants 2007 % Total Demandants 2016

Alcoi 3.53 2.98

Alicante–Elx 20.71 17.65

Castellón 6.40 8.82

Els Ports-Baix Maestrat 1.09 1.47

La Marina Alta 2.83 2.87

La Marina Baixa 3.23 3.23

La Ribera del Xúquer 4.81 4.75

La Safor 3.16 3.51

La Vall d’Albaida 1.82 1.71

La Vega Baja 5.73 6.82

Requena-Utiel 0.92 0.81

Valencia 34.00 35.39

Valle del Palancia 2.06 2.10

Vinalopó 7.35 5.69

Xàtiva 2.37 2.20

Comunitat Valenciana 100 100

Àrea Funcional % Demandants 
Dones 2007

% Demandants 
Dones 2016

% Demandants 
Homes 2007

% Demandants 
Homes 2016

Alcoi 3.8 3.2 3.2 2.7

Alicante–Elx 20.2 17.6 21.5 17.7

Castellón 6.4 8.8 6.3 8.9

Els Ports-Baix Maestrat 1.0 1.4 1.3 1.6

La Marina Alta 2.6 2.7 3.1 3.1

La Marina Baixa 3.0 3.1 3.5 3.4

La Ribera del Xúquer 5.1 4.8 4.4 4.7

La Safor 3.1 3.4 3.2 3.6

La Vall d’Albaida 1.9 1.8 1.7 1.6

La Vega Baja 5.3 6.6 6.4 7.1

Requena-Utiel 1.0 0.8 0.8 0.8

Valencia 34.1 35.4 33.8 35.4

Valle del Palancia 2.1 2.0 2.0 2.2

Vinalopó 7.8 6.1 6.7 5.2

Xàtiva 2.6 2.3 2.0 2.1

Comunitat Valenciana 100.0 100.0 100 100
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Contractes registrats segons sexe. 2007-2016

Àrea Funcional Dones 2007 Dones 2016 Homes 2007 Homes 2016

Alcoi 13442 15892 19488 22801

Alicante–Elx 125755 125555 156216 150170

Castellón 78316 72106 115495 114153

Els Ports-Baix Maestrat 13070 13804 17325 16226

La Marina Alta 18856 21502 25381 22914

La Marina Baixa 34815 39116 38912 41747

La Ribera del Xúquer 40798 37219 48637 53700

La Safor 27405 37556 43225 65009

La Vall d’Albaida 10084 11193 14403 17711

La Vega Baja 36184 40579 58537 66225

Requena-Utiel 6400 7819 9476 11357

Valencia 383975 291106 460365 432634

Valle del Palancia 13394 14944 20287 22363

Vinalopó 22544 24399 32077 33724

Xàtiva 12687 14768 18500 18702

Comunitat Valenciana 837725 767558 1078324 1089436

Àrea Funcional % Dones 2007 % Dones 2016 % Homes 2007 % Homes 2016 

Alcoi 1.60 2.07 1.81 2.09

Alicante–Elx 15.01 16.36 14.49 13.78

Castellón 9.35 9.39 10.71 10.48

Els Ports-Baix Maestrat 1.56 1.80 1.61 1.49

La Marina Alta 2.25 2.80 2.35 2.10

La Marina Baixa 4.16 5.10 3.61 3.83

La Ribera del Xúquer 4.87 4.85 4.51 4.93

La Safor 3.27 4.89 4.01 5.97

La Vall d’Albaida 1.20 1.46 1.34 1.63

La Vega Baja 4.32 5.29 5.43 6.08

Requena-Utiel 0.76 1.02 0.88 1.04

Valencia 45.84 37.93 42.69 39.71

Valle del Palancia 1.60 1.95 1.88 2.05

Vinalopó 2.69 3.18 2.97 3.10

Xàtiva 1.51 1.92 1.72 1.72

Comunitat Valenciana 100 100 100 100
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DENSITAT DE LA POBLACIÓ
EN LES ÀREES FUNCIONALES

DENSITAT DE LA POBLACIÓ
EN ELS MUNICIPIS
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SISTEMA URBÀ VALENCIÀ ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS 
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ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

ZONIFICACIÓ DELS CULTIUSRECURSOS FORESTALS
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ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

AFILIATS A LA SEGURETAT 
SOCIAL PER CADA 100 
HABITANTS EN LES ÀREES 
FUNCINALS EN 2016
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ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

AFILIATS A LA SEGURETAT 
SOCIAL PER CADA 100 
HABITANTS EN LES ÀREES 
FUNCINALS EN 2013

AFILIATS A LA SEGURETAT 
SOCIAL PER CADA 100 
HABITANTS EN ELS MUNICIPIS 
EN 2013
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NOMBRE DE CONTRACTES
PER 100 HAB. EN LES ÀREES
FUNCIONALS EN 2016

NOMBRE DE CONTRACTES PER
100 HAB. EN ELS MUNICIPIS
EN 2016



269268

ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

ATUR REGISTRAT PER
100 HAB. EN LES ÀREES
FUNCIONALS EN 2016

ATUR REGISTRAT PER 100
HAB. EN ELS MUNICIPIS EN
2016
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ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

ATUR REGISTRAT PER
100 HAB. EN LES ÀREES
FUNCIONALS EN 2007

ATUR REGISTRAT PER 100
HAB. EN ELS MUNICIPIS EN
2007
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RECURSOS PATRIMONIALS
DE LES ÀREES FUNCIONALS

RECURSOS PATRIMONIALS
DELS MUNICIPIS
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ÀREES FUNCIONALS I MERCAT LABORAL

PLANEAMENT DE LES
ÀREES FUNCIONALS
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ELS PORTS

Juan Francisco Castro Leon, Daniel Diez Santo, Luis Solsona Ros, 
Carles Martinez Ponce
CastroConsulting Business Strategy S.L.

L’àrea objecte d’estudi del present diagnòstic 
territorial és la constituïda pels municipis que 
tradicionalment integraven la Mancomunitat Els 
Ports abans de la seua escissió en 2011. És a dir, 
un total de 17 municipis que pertanyen a tres co-
marques distintes: Els Ports (Castellfort, Cinctor-
res, Forcall, Herbers, La Mata, Morella, Olocau del 
Rei, Palanques, Portell de Morella, la Todolella, 
Vallibona, Villores i Sorita); l’Alt Maestrat (Ares 
del Maestrat i Vilafranca); i El Baix Maestrat (Cas-
tell de Cabres i La Pobla de Benifassà).

Actualment, els municipis d’Ares del Maestrat, 
Castellfort, Herbers, Palanques, Portell de More-
lla, Todolella i Sorita no formen part de la Manco-
munitat Els Ports, constituint de forma indepen-
dent el Consorci Pobles Menuts d’Els Ports.

Aquest territori presenta tota una sèrie de de-
bilitats inherents i derivades de la seua situació 
geogràfica (orografia, altitud, meteorologia, hi-
drologia) que han marcat històricament la seua 
estructura sociodemogràfica basada en la rura-
litat i l’aïllament.

La falta de comunicacions ha sigut des de sem-
pre un llast de difícil i costosa solució, tant en la 
comunicació interna entre municipis de la prò-
pia comarca com de cara a l’exterior. Els ports 
de muntanya, el traçat curvilini i el precari estat 
d’algunes calçades així com els temporals de 

neu han dificultat en gran mesura les comuni-
cacions per carretera, unint-se a açò des de fa 
uns anys la presència de camions que transpor-
ten argiles des de les canteres fins a les taule-
lleres ubicades al litoral. 

L’estructura productiva basada tradicionalment 
en la ramaderia, l’agricultura i la indústria tèx-
til, cada vegada troba més dificultats per al seu 
desenvolupament i continuïtat. L’agricultura 
de secà resulta d’escassa rentabilitat i encara 
que estan millorant els preus dels cultius com 
l’ametlla, les freqüents gelades dificulten la seua 
correcta producció. Per la seua banda, la rama-
deria segueix immersa en una crisi estructural 
en què els marges de benefici cada vegada són 
menors (majors costos de producció i menors 
preus de venda). I la indústria, principalment de 
tipus tèxtil, s’ha vist obligada a deslocalitzar-se 
a la recerca de menors costos de producció o a 
assumir importants reajustaments laborals. 

A partir dels anys 90 comença a gestar-se un 
incipient turisme de la mà d’ajudes europees al 
desenvolupament rural (fons LEADER), que ha 
anat arrastrant l’auge de certa activitat de tipus 
comercial en municipis com Morella (souvenirs, 
productes “típics”, productes sofisticats, etc.).

Amb l’arribada de la crisi econòmica, tots els 
sectors productius s’han vist afectats i retro-
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trets, perdent-se llocs de treball i afavorint-se 
l’emigració cap a àrees amb majors oportuni-
tats laborals.

El despoblament és un dels principals proble-
mes als quals s’enfronta aquest territori. Els 
joves, especialment formats, abandonen el ter-
ritori a la recerca de noves i millors oportunitats 
laborals a la costa o a les ciutats. Així mateix, els 
immigrants procedents majoritàriament de Ro-
mania i Marroc, i que havien arribat al territori 
per a treballar de la ramaderia i la construcció, 
han perdut el seu treball com a conseqüència 
de la crisi i també s’han vist obligats a abando-
nar la comarca. Tot açò 
provoca una pèrdua im-
portant de població en 
edat fèrtil, que deriva 
conseqüentment en una 
caiguda de la natalitat, 
l’envelliment progressiu 
de la població i un saldo 
vegetatiu negatiu.

Tanmateix, en els últims anys s’han presentat 
noves oportunitats que estan contribuint a di-
versificar l’economia, com la creació de parcs 
eòlics o la posada en funcionament de residèn-
cies de la tercera edat. No obstant, encara que 
aquests projectes resulten interessants, són 
sens dubte insuficients per a trencar la dinàmi-
ca sociodemogràfica i econòmica a la qual està 
subjecta la comarca d’Els Ports.

En aquest sentit, resulta fonamental el suport 
decidit i coordinat de l’administració autonòmi-
ca per a potenciar els sectors productius instal-
lats en el medi rural i el desenvolupament de 
mesures que fomenten la instal·lació i creació 
de noves empreses i l’aparició i manteniment 
de treballadors autònoms (ajudes a emprene-
dors, flexibilització i adaptació normativa, for-
mació específica, creació de vivers d’empreses 
i sistemes impositius especials per a empreses 
i autònoms que desenvolupen la seua activitat 
en entorns rurals amb un risc manifest de des-
poblament).

En l’àmbit agrícola pot ser interessant seguir 
apostant per la introducció de nous cultius com les 
plantes aromàtiques (lavanda, lavandí, etc.), trufa, 
safrà o la correcta explotació de cultius tradicio-
nals que mai s’han comercialitzat, com la vinya. 
Amb tot, perquè els joves puguen accedir al sec-
tor agrícola resultaria clau la creació d’un banc de 
terres que es puguen arrendar a un preu mòdic o 
a cost zero, terres que en l’actualitat estan ermes 
i subjectes a un risc manifest d’erosió i incendis. 
Així mateix, resulta fonamental establir una cor-
recta xarxa hidràulica basada en la construcció 
d’embassaments i canalitzacions, que servisquen 
tant per al reg d’alguns cultius com per a l’abas-

timent d’explotacions ra-
maderes en moments de 
major demanda hídrica.

En l’àmbi rural i espe-
cialment a la comarca 
d’Els Ports, resulta clau 
el foment de l’associ-
acionisme, el treball 

col·laboratiu i en xarxa i la professionalització 
en la gestió de les cooperatives. Tot això perquè 
els agricultors i ramaders puguen beneficiar-se 
d’economies d’escala i aglomeració, que els facen 
millorar els seus de competitivitat i els marges de 
benefici. Però també s’ha d’apostar pel desenvo-
lupament d’estratègies encaminades a prestigiar 
el sector primari, fomentant d’aquesta manera la 
incorporació de joves i el relleu generacional.

El sector forestal és un dels que presenta ma-
jors potencialitats de desenvolupament, però 
per a això s’ha d’impulsar la creació de Plans 
Integrals de Gestió i Aprofitament Forestal de 
caràcter comarcal i la implantació d’empreses 
públiques o mixtes d’explotació. En aquest àm-
bit pot ser rentable l’aprofitament de la biomas-
sa, però també les resines, els fongs, les plantes 
aromàtiques silvestres, la mel i inclús la caça si 
es gestiona de manera adequada i extraient-la 
dels canals d’economia submergida. 

El sector de la construcció, tan afectat per la 
crisi econòmica, pot reactivar-se amb l’impuls 

de l’obra pública en matèria de rehabilitació del 
patrimoni, el foment de l’allotjament turístic (per 
exemple, el Parador de turisme de Morella o aju-
des del programa LEADER al turisme rural), el 
desenvolupament de plans de façanes en cen-
tres històrics i la reactivació de les Escoles Taller.

Tanmateix, les millors oportunitats poden mate-
rialitzar-se de la mà de la col·laboració i recerca 
de sinergies intersectorials. La transversalitat 
del turisme permet l’articulació de productes 
vinculats al sector primari (agroturisme, eno-
turisme, apiturisme, turisme gastronòmic, etc.), 
sector industrial (turisme industrial i artesanal) 
i sector comercial (promocions i estratègies de 
fidelització). Però també integrant verticalment 
la producció, distribució i comercialització (pro-
ductes agrícoles per a alimentar explotacions 
ramaderes, produccions càrniques, làcties i in-
clús de llana, processat de productes per bus-
car el valor afegit, distribució en comerços lo-
cals, consum en allotjament i restaurants).

En definitiva, la Comarca Els Ports s’enfronta a 
un dur repte en els pròxims anys que marcarà el 
seu futur a mitjà i llarg termini. Molts dels mu-
nicipis es troben poblacionalment en situació 
límit, i depenent de les decisions que es pren-
guen podran recuperar-se poc a poc mantenint 
i incrementant la seua població, o convertir-se 
en pobles pràcticament deshabitats sense do-
tació de serveis i que únicament es reactivaran 
en períodes vacacionals quan s’habiten sego-
nes residències o arriben turistes.

Afortunadament al territori no li falten recur-
sos ni a la seua població arrelament i sentit de 
pertinença. L’única cosa que falta és coordinar i 
adaptar les polítiques econòmiques i la norma-
tiva a la realitat dels territoris d’alta ruralitat, 
deixar enrere desencontres polítics i rivalitats 
entre empresaris per a poder treballar tots amb 
la finalitat del bé comú i el desenvolupament 
socioeconòmic de la Comarca Els Ports.

El sector forestal és u dels que 
presenta majors potencialitats 

de desenvolupament, com 
són la biomassa, les resines, 

els bolets, les plantes 
aromàtiques silvestres, la mel 

i inclosa la caça.
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1. CONTEXTUAITZACIÓ DE L’ESTUDI I DEL 
TERRITORI

L’àrea d’actuació del Pacte Territorial per l’Ocu-
pació del Maestrat Litoral inclou els municipis 
de Benicarló, Vinaròs, Peníscola, Càlig, Alcalà de 
Xivert, Santa Magdalena de Polpís, Sant Jordi i 
Sant Rafel del Riu.

Aquesta àrea, que té una extensió de poc més de 
540 km2 i en la qual habiten més de 73.000 per-
sones, se situa en l’extrem nord de la Comunitat 
Valenciana i inclou tota la franja litoral i prelitoral 
de la comarca del Baix Maestrat.

Limita al sud amb la comarca de la Plana Alta, a 
l’oest amb els municipis occidentals del Baix Ma-
estrat i al nord amb la comarca catalana de Terres 
de l’Ebre. En el seu territori es creuen dos impor-
tants eixos de comunicació: el que vertebra el Me-
diterrani espanyol i el que connecta amb França 
(en el qual s’insereixen l’AP7, la Nacional 340 i el 
futur Corredor ferroviari mediterrani) i l’eix Est – 
Oest que, des de Vinaròs i a través de la comar-
ca d’Els ports, connecta amb Aragó (actualment 
Nacional 232 i en el futur Autovia A68). Aquesta 
situació estratègica no té l’impacte que podria en 
termes de desenvolupament socioeconòmic per, 
entre altres qüestions, un dèficit d’infraestructu-
res de comunicació. El cas més evident és l’escas-
setat de transport públic inter i intracomarcal, la 

molt deficient connexió ferroviària amb Castelló 
(absència de serveis de rodalies), la falta d’alter-
natives a l’autopista AP7 (de pagament) o l’estat 
de la connexió amb Els Ports a través del port de 
Querol.

Es tracta d’un territori en el qual es combinen 
zones d’alt valor mediambiental i paisatgístic, 
com ara el Parc Natural de la Serra d’Irta, amb 
un important patrimoni cultural material (en el 
qual destaquen castells i fortificacions, com el 
Castell del Papa Lluna). Aquests valors, acom-
panyats d’un clima temperat i assolellat han 
afavorit l’aparició d’un potent sector turístic que, 
encara que s’estén per tot el territori, té el seu 
màxim exponent a Peníscola, Alcossebre i Vina-
ròs. Aquest sector, que proporciona treball a una 
part important de la població, afronta els reptes 
de trencar la seua excessiva dependència del tu-
risme de sol i platja, diversificar la seua oferta i 
reduir la seua acusada estacionalitat.

Cal tenir en compte, però, que el turisme no és 
l’únic sector econòmic d’importància en el ter-
ritori. L’agricultura té en els cítrics i les hortalis-
ses (amb especial menció a la carxofa, que en 
Benicarló mereix la protecció d’una denomina-
ció d’origen) els seus productes més destacats 
i compta amb una estructura cooperativa i em-
presarial consolidada. Per altra banda, el sec-
tor industrial se centrava tradicionalment en la 
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fabricació de mobles. Aquest teixit empresarial, 
afectat en gran mesura per la crisi del sector 
del moble derivada de la globalització, s’ha vist 
substituït per indústria química i agroalimentà-
ria principalment, així com per les activitats in-
dustrials auxiliars d’aquestes.

La població, després d’incrementar-se en la 
dècada passada per la combinació d’un creixe-
ment vegetatiu lleugerament positiu i per l’ar-
ribada de població immigrant, presenta signes 
d’estancament i envelliment. Especialment im-
portant sembla la reducció dels índexs de jo-
ventut que podrien indicar la migració de pobla-
ció jove qualificada cap a altres territoris.

Afectat com tot el seu entorn per la crisi global 
iniciada el 2007, que produí un increment expo-
nencial de la desocupació, impactà en el teixit 
productiu i reduí el capital humà immigrant que 
hi havia arribat en la dècada precedent, el ter-
ritori ha posat en marxa diverses iniciatives de 
cooperació entre els actors socioeconòmics pú-
blics i privats. Destaquen els diversos Plans Es-
tratègics i plans de producte turístic, les Estratè-
gies de Desenvolupament Rural impulsades pel 
Grup d’Acció Local Maestrat Litoral o l’Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat 
de Benicarló – Vinaròs. 

Els municipis del Maestrat Litoral han posat en 
marxa en 2016 el Pacte Territorial per l’Ocupa-
ció del Maestrat Litoral amb l’objectiu d’adaptar 
les polítiques actives d’ocupació desenvolupa-
des en el territori a les necessitats existents. 
Per a tal fi, s’ha realitzat un diagnòstic territo-
rial participatiu que, seguint les orientacions de 
la Guia pràctica per a la realització de diagnòs-
tics territorials del SERVEF, ha inclòs una fase 
d’anàlisi de fonts i variables estadístiques i un 
procés participatiu que s’ha concretat en:

A. Realització d’entrevistes a agents clau en 
el marc d’anàlisi qualitatiu. Han participat un 
total de 26 agents.
B. Qüestionaris tipus Linkert a agents clau, 
orientats a obtenir indicadors numèrics en 

les valoracions qualitatives. S’han recopilat i 
analitzat 17 qüestionaris.
C. Fòrum Ciutadà. El I Fòrum Ciutadà per 
l’Ocupació del Maestrat Litoral sota el títol 
“Parlem d’ocupació” tingué lloc a Vinaròs el 
26 de setembre de 2017 i comptà amb la 
participació de 50 agents i altres ciutadanes 
i ciutadans. 

2. PRINCIPALS CONCLUSIONS

Com a resultat de la recopilació d’informació de 
fonts estadístiques, l’anàlisi de variables i indica-
dors i les aportacions d’informadors clau i ciuta-
dania, s’han identificat les següents dades i con-
clusions principals en cadascun dels àmbits que 
defineix la Guia Metodològica.

2.1 El capital natural. Els recursos naturals

• Un 36% de la superfície del territori és fo-
restal i el 14% està protegida, mitjançant 13 
espais naturals protegits.
• S’estima que hi ha una preocupació re-
llevant pel medi ambient, major en l’àmbit 
públic i social que en l’empresarial. Existei-
xen programes de desenvolupament rural 
que cobreixen l’interior del territori. Molt 
escàs desenvolupament d’instruments com 
l’Agenda 21 local

2.2 El capital humà. Els recursos humans

• Densitat poblacional de 135 hab/km2, ma-
jor que la mitjana de la província de Castelló 
(88 hab/km2), però menor que la mitjana de 
la CV (213 hab/km2).
• Procés accelerat d’envelliment poblaci-
onal. Increment de dos punts de l’índex de 
vellesa i pèrdua de sis punts de l’índex de 
joventut des de 2005. Caiguda de la nata-
litat. Saldo vegetatiu positiu fins a 2015. 
Pràcticament zero en eixe any.
• Fuga d’adults joves cap a altres territoris.
• Pèrdua de població immigrant, encara que 
es manté en percentatges molt importants 
(24%).

• Qualificacions del territori centrades en 
ocupacions tradicionals, amb nivell forma-
tiu mitjà-baix. Aparició de noves qualificaci-
ons en els sectors tradicionals i emergents

2.3 El capital social i cultural

• Renda mitjana disponible inferior a la mit-
jana de la Comunitat Valenciana. Distribució 
desigual entre la zona de costa i la d’interior, 
amb diferències properes al 20%.
• Territori amb experiències prèvies recents 
de cooperació interterritorial (GAL, EDUSI).
• Existència de centres públics de formació 
per a l’ocupació (CIPFP Benicarló) i centres 
d’ocupació (Centre SERVEF de Vinaròs).
• Alt grau d’associacionisme en els àmbits 
cultural i festiu. En altres àmbits, densa tra-
ma de relacions informals que no s’ha tras-
lladat a la formalització.
• Percepció d’agilitat en la presa de decisi-
ons privades, no en la pública.
• Nivell d’innovació major en empreses més 
grans i en sectors amb una utilització més 
intensiva de tecnologia i coneixements (per 
exemple, indústria química)

2.4 El capital territorial

• Sector serveis majoritari en el conjunt de 
l’activitat econòmica (un 79% de les activi-
tats), especialment en municipis del litoral.
• Sector turístic consolidat, amb tipologies 
d’allotjament (hotelera, apartament) dife-
rents en diversos municipis.
• Percepció de necessitat d’aportar oferta 
complementària i innovadora a l’activitat 
turística.
• Percepció de caràcter innovador principal-
ment en indústria i empreses més grans.
• Important sector agrícola (2.700 explotaci-
ons, la meitat entre 1 i 5 Ha), tant en muni-
cipis de costa com d’interior, amb productes 
protegits per denominació d’origen.
• Àmplia oferta de cicles de formació pro-
fessional, però restringida pel que fa a l’FP 
Dual.

• Important reserva de sòl industrial urba-
nitzable (482 Ha). Sector industrial signifi-
catiu tant en nombre d’activitats (255) com 
en nombre de treballadores i treballadors 
en alta (2.800).
• Significatiu patrimoni cultural catalogat, 
amb una distribució uniforme pel territori.

2.5 Xarxes territorials (empresarials i 
socioinstitucionals)

• Territori amb experiències recents en pro-
cessos estratègics col·laboratius, tant en 
l’àmbit públic com en el de la col·laboració 
pública-privada. Expectativa sobre nous 
processos. 
• Unanimitat en considerar l’empresariat 
com a elements clau en els processos de 
desenvolupament i la necessitat d’impulsar 
projectes supramunicipals estratègics de 
desenvolupament.
• Existència d’empreses punteres en els sec-
tors turístic, agrari i químic, que participen en 
el cicle complet de la producció.

2.6 Processos d’innovació social i empresarial

• Existència en el territori d’empreses líders 
en tots els sectors productius predominants 
amb capacitat d’innovar.
• Existència de projectes de cooperació inte-
rempresarial i de col·laboració pública-pri-
vada per a la innovació empresarial i per al 
desenvolupament socioeconòmic (EDUSI, 
GAL).
• Existència de recursos específicament ori-
entats a la innovació (Vinalab) i d’altres ex-
terns en el territori, però amb impacte sobre 
ell.
• Vies principals d’innovació a través de la in-
novació en el producte (turisme i comerç) i en 
els processos de producció (química).
• Observatori territorial, infraestructures o 
serveis de suport, serveis demandats.
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2.7.Àmbit geogràfic significatiu

• Alt nivell de mobilitat intermunicipal i inter-
comarcal per treball, inclús fora de la Comuni-
tat Valenciana. Important volum de desplaça-
ments d’estudiants.
• Equilibri general entre emigració i immigra-
ció (saldo migratori positiu de 8 persones).
• Necessitat de millora de les comunicacions 
per ferrocarril i per carretera. Aquests pro-
blemes es perceben entre les dificultats per 
atraure professionals qualificats al territori.
• Elevada incidència de la temporalitat en tre-
balladors afiliats a la Seguretat Social (31%).
• Procés acusat i homogeni (entre municipis) 
de recuperació de l’ocupació des de 2013. Dis-
minució del 30% en número de desocupats 
entre 2013 i 2016.
• Feminització de la desocupació, sobretot en 
municipis de l’àrea litoral.
• Major incidència relativa de la desocupació 
en els municipis amb major població.
• Importància del col·lectiu de majors de 45 
anys entre les persones desocupades. Cro-
nificació de la desocupació en aquest sector. 
Majors facilitats per a població jove.
• Major incidència de la desocupació entre 
treballadores i treballadors immigrants que 
entre nacionals.
• El perfil mitjà de la persona desocupada in-
clou un baix nivell educatiu i la procedència 
d’ocupacions bàsiques, hoteleria i comerç.

2.8. El sistema productiu local 

• Increment de l’afiliació a la Seguretat Social 
en els últims anys (6,4% des de 2013).
• Bretxa de gènere creixent en termes d’afilia-
ció a la Seguretat Social.
• Predomini de treballadores i treballadors en 
hoteleria i comerç (35% sobre total). Impor-
tant afiliació en indústria (13%).

• Sectors estratègics en TIC, oferta comple-
mentària turística i serveis de suport.

2.9 Educació, oferta i demanda de 
qualificacions, contractació i intermediació 
laboral

• Progressiu augment del nombre de contrac-
tacions en els últims anys.
• Escassetat relativa important dels contrac-
tes celebrats amb persones majors de 45 
anys.
• Serveis, sector predominant en contractaci-
ons (75%).
• Alta temporalitat, especialment en poblaci-
ons més vinculades al sector serveis.
• Ocupacions més contractades, cambrers as-
salariats i ajudants de cuina.
• Mecanismes d’intermediació, en circuits 
curts principalment.
• Existència d’un Centre de Formació del SER-
VEF i de diversos IES amb cicles formatius. 
Àmplia oferta d’FP, en general ben valorada.
• Necessitat d’adaptar continguts i formats a 
les especificitats de les empreses.
• Previsió de noves qualificacions no cobertes 
amb oferta actual.

2.10 Actors socials i relacions laborals

• Presència significativa d’ocupació irregular,
• Deteriorament de condicions laborals en el 
sector d’hoteleria.
• Importància creixent de la negociació indivi-
dual i el conveni d’empresa front al col·lectiu.
• Reducció dels serveis prestats per agents 
socials a treballadores, treballadors i empre-
ses.
• Major presència recent d’organitzacions 
sindicals en processos de concertació.

MAESTRAT LITORAL 
LOCALITZACIÓ
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El present diagnòstic territorial es realitza per 
a un espai que inclou onze municipis situats al 
nord-oest de la província de Castelló: Atzene-
ta del Maestrat, Benafigos, Xodos, Les Useres, 
Catí, Albocàsser, Benassal, Culla, la Torre d’en 
Besora, la Serratella i Vistabella del Maestrat. 
Són municipis amb contigüitat geogràfica, ca-
racteritzats per la seua situació de localitats 
d’interior amb un impacte nul del turisme de sol 
i platja i amb una orografia i unes condicions 
climàtiques que han condicionat històricament 
el seu poblament. És un territori classificat com 
de ruralitat màxima i la seua demografia és un 
dels principals problemes als quals s’enfronta 
aquest territori. 

Els sectors productius dominants es troben bà-
sicament lligats al sector agrícola i ramader, 
a part del turístic. L’escassa indústria existent 
està basada, majoritàriament, en la indústria 
alimentària i càrnica (formatgeries, escorxador 
industrial), una de les principals problemàti-
ques de la qual és la seua grandària, ja que són 
empreses que amb prou feines absorbeixen mà 
d’obra. D’altra banda, en ser empreses fami-
liars, no està garantida la seua continuïtat. Es 
podria dir que els estrangulaments d’aquests 
sectors es produeixen, en gran part, a conse-
qüència dels problemes demogràfics, com el 
despoblament i l’envelliment de la població. 

També s’han detectat algunes experiències in-
teressants en el camp de les noves tecnologies 
i el disseny gràfic basades en el treball online.

Per tant, el sector serveis és un dels sectors 
d’activitat més important i amb més potencial 
de creixement. El parc natural del Penyagolo-
sa, el balneari de Benassal i, en general el pa-
trimoni, tant material com immaterial, del que 
disposen aquests municipis, com la peregrina-
ció a Les Useres, atrauen nombrosos visitants. 
En aquest sentit, cal assenyalar la importància 
de les activitats de restauració i allotjament. 
Malgrat el potencial d’aquest sector, però, hem 
detectat una sèrie de limitacions que avui dia 
estan alentint el seu creixement. El parc natu-
ral del Penyagolosa no aconsegueix vertebrar 
el territori íntegrament; segons els agents en-
trevistats, Vistabella i Xodos són les poblacions 
que més es veuen afectades per l’afluència de 
visitants, i sobre les quals reverteixen la major 
part dels beneficis d’aquest tipus de turisme. 
En ser conscients d’aquesta circumstància, re-
centment s’han engegat una sèrie d’iniciatives 
públiques, dirigides a potenciar aquest espai 
natural.

Un altre element que està limitant la capacitat 
de creixement del sector turístic és la seua es-
tacionalitat. En general, aquest sector presenta 
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un fort component temporal, però en territoris 
rurals i sense un altre tipus d’activitats econòmi-
ques, els efectes negatius s’aguditzen en major 
mesura que en altres espais menys deprimits i 
amb més recursos. Segons els agents entrevis-
tats, la temporalitat fa que no es puga disposar 
de mà d’obra qualificada, la qual cosa actuaria 
en detriment de la qualitat del servei i per tant en 
reduiria les possibilitats de creixement.

En relació amb els aspectes demogràfics cal 
assenyalar la preocupació que han mostrat 
tots els agents entrevistats amb l’evolució de la 
demografia. Tots ells veuen com una amenaça 
la tendència decreixent 
de la població, l’elevat 
índex d’envelliment i el 
creixement vegetatiu 
negatiu. Aquesta situa-
ció té els seus efectes 
immediats en la prò-
pia activitat econòmica 
i en la creació de llocs 
de treball. Es podria dir que la falta d’ocupació 
desanima els joves, però la falta de joves de-
sanima la creació d’ocupació. Per tant, el fu-
tur d’aquest territori depèn del fet que aques-
ta dinàmica es trenque. Els fluxos de població 
immigrant podrien millorar o resoldre en part 
aquest problema; de fet, durant els anys d’ex-
pansió econòmica, els indicadors demogràfics 
van millorar. A pesar del que hem dit, la crisi 
econòmica ha tornat a recuperar la tendència 
demogràfica decreixent anterior a l’etapa de 
creixement econòmic.

Per a determinar les característiques del mer-
cat laboral, hem de començar analitzant la 
qualificació de la població objecte d’estudi. En 
relació a l’oferta educativa, únicament Albocàs-
ser i Benassal disposen de centre d’educació 
infantil, primària i secundària, mentre que Catí 
i Atzeneta del Maestrat, disposen d’un centre 
de primària (col·legi rural), per la qual cosa la 
població d’altres localitats ha de realitzar una 
sèrie de desplaçaments que dificulten l’adqui-
sició dels diferents graus de formació. A més, 

cap dels onze municipis disposa de centres on 
s’imparteix el grau de batxillerat o cicles for-
matius. L’anterior implica que la població que 
demanda estudis superiors no obligatoris ha de 
desplaçar-se fora de la comarca, encara que el 
65% dels estudiants que precisen d’aquest ti-
pus d’estudis superiors es queda en la mateixa 
província.

Referent a açò, els agents entrevistats conside-
ren que la formació reglada que s’ofereix al Ma-
estrat-Penyagolosa no és suficient i adequada 
per a cobrir les necessitats del mercat de treball 
d’aquest territori. El 72% dels entrevistats con-

sideren que no és sufici-
ent per a cobrir les ne-
cessitats laborals locals. 

Un dels problemes més 
importants del mercat 
laboral és l’adequació 
entre l’oferta i la de-
manda de treball, és a 

dir, perquè no existisquen distorsions en el mer-
cat laboral, la qualificació de la mà d’obra s’ha de 
correspondre amb les necessitats de les empre-
ses. En relació amb aquest aspecte, l’opinió dels 
entrevistats es troba dividida: el 33% dels agents 
entrevistats argumenta que no és adequada, 
mentre que el 44% pensa que sí que ho és. 

Un dels objectius centrals d’aquest diagnòstic 
és determinar si el territori format per l’espai 
que hem denominat Maestrat-Penyagolosa 
constitueix un mercat laboral local-territorial, 
és a dir, si la major part dels seus residents 
cerquen i troben ocupació en aqueix mateix es-
pai i, al mateix temps, si bona part dels llocs 
de treball existents són coberts pels mateixos 
residents. Per a tal fi, s’han analitzat els despla-
çaments regulars per treball que realitzen els 
ocupats que resideixen en la zona estudiada.

La informació revisada indica que dels 2.325 
empleats, quasi el 50% resideixen en el mateix 
municipi en el qual treballen (1.055), mentre 
que 535 treballen en un municipi diferent al que 

resideixen, però de la mateixa província. Els 
ocupats que tenen el seu lloc de treball en una 
província diferent a la qual resideixen no arri-
ba a l’1.5%. Donats aquests resultats, podríem 
concloure que estem davant d’un mercat labo-
ral local-territorial. 

Pel que fa a les emigracions, les dades indiquen 
que la majoria de residents que abandonen la 
seua comarca es dirigeixen a la comarca de la 
Plana Alta i la Plana Baixa, per la qual cosa, la 
causa principal d’aquesta emigració és la re-
cerca de millors oportunitats en espais pròxims 
que siguen més dinàmics i intentar mantenir el 
contacte amb el territori d’origen. 

En relació al mercat laboral podem destacar els 
següents trets característics dels llocs de tre-
ball en el Maestrat-Penyagolosa: a) es confirma 
l’especialització del territori en el sector terciari 
vinculat, sobretot, al turisme; b) la crisi ha afec-
tat el total d’afiliacions a la Seguretat Social; 
c) el mercat laboral, d’una banda, s’ha rejove-
nit, disminuint l’edat majoritària d’afiliació a la 
Seguretat Social, encara que per una altra, el 
nombre d’afiliacions de majors de 55 anys ha 
augmentat; d) existeixen diferències pel que fa 
al sexe (trobem una menor afiliació a la Segu-
retat Social en les dones), i també marcades di-
ferències pel que fa a les característiques dels 
seus respectius llocs de treball: major pes dels 
autònoms entre els homes, major pes de les 
dones en el grup d’empleats de la llar, més em-
presaris que empresàries, pràcticament només 
homes en el sector agrari, però major nivell de 
formació entre les dones que entre els homes 
(sobretot en la part superior de les qualificaci-
ons) i més contractes fixos i discontinus; i) en 
general, els contractes majoritàriament són a 
temps complet; f) proporcionalment, major pre-
sència d’estrangers entre els afiliats que en les 
xifres totals de població de les onze poblacions; 
g) l’especialització terciària i turística porten al 
predomini dels contractes temporals.

Al llarg del diagnòstic efectuat, s’han detectat 
aspectes favorables que poden actuar com a 

dinamitzadors. Un dels més importants és, pre-
cisament, la dotació de recursos naturals: la 
conscienciació de la població de la zona sobre 
la importància d’aquests actius, l’elevat nivell 
de protecció detectat i l’encara escàs aprofita-
ment que s’hi realitza.

En aquest sentit, s’hauria d’aprofitar aquest 
recurs, establint polítiques i actuacions per a 
desestacionalitzar-lo. S’haurien de crear pro-
ductes turístics, estimular la iniciativa privada 
i, sobretot, anar en la direcció de crear un pro-
ducte turístic diferent, alternatiu i integrat ple-
nament en la dotació de recursos naturals que 
ofereix el territori del Maestrat-Penyagolosa

Un altre punt fort i sobre el qual s’hauria de 
prestar especial atenció és la proximitat al clús-
ter de la ceràmica. S’ha detectat que cap dels 
agents entrevistats ha esmentat l’important 
districte industrial situat en la mateixa comarca 
de L’Alcalatén, en part a causa de la crisi econò-
mica patida fa uns anys. No obstant açò, i des-
prés de la crisi, es podria estudiar el potencial 
del clúster i aprofitar-se dels efectes directes o 
indirectes d’aquestes empreses.

Un dels problemes que també s’han esmentat 
en nombroses ocasions, és la dotació respecte a 
les infraestructures: segons l’opinió dels agents 
entrevistats, la millora en les infraestructures 
de transport ajudaria a millorar el desenvolu-
pament econòmic de la zona.

Hem detectat un cert pessimisme en el fu-
tur del territori analitzat. Els propis agents de 
desenvolupament local han manifestat que és 
molt difícil que les coses canvien; existeix un fe-
ble sentiment identitari i un nivell molt baix en 
les relacions intermunicipals.

La pròpia realitat del territori analitzat ha marcat 
alguna de les dificultats amb les que ens hem 
trobat a l’hora de dur a terme aquest diagnòs-
tic. La poca disponibilitat dels agents locals ha 
sigut deguda al fet que estem davant d’ajunta-
ments xicotets i, en la majoria de casos, ells són 

S’han detectat aspectes 
favorables que poden actuar 

com dinamitzadors de 
l’economia local, com és el 

cas de la dotació de recursos 
naturals i la conscienciació de 

la població.
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els únics que atenen el dia a dia dels consistoris, 
encara que cal destacar l’accessibilitat d’algun 
d’ells. D’altra banda, la grandària de municipis 
també condiciona la representativitat d’algunes 
variables, per la qual cosa en alguns casos s’ha 
hagut de treballar amb dades estimades.

No obstant açò, i malgrat aquests obstacles, es 
considera que s’han aconseguit els objectius 
plantejats en un primer moment: s’ha constatat 
l’existència d’un espai funcional, s’han identifi-
cat els problemes, però també les possibilitats 
de millora i desenvolupament futur i s’han iden-
tificat, analitzat i caracteritzat els recursos en-
dògens que poden arribar a generar un canvi 

positiu en el model de desenvolupament soci-
oeconòmic.

En definitiva, s’ha definit un espai que afronta el 
futur amb greus problemes demogràfics i amb 
un mercat de treball poc dinàmic i centrat en 
activitats del sector primari i terciari, amb po-
ques actituds innovadores i amb absència de 
xarxes associatives que vertebren la societat. 
Però alhora, s’ha constatat que aquest espai, 
disposa de recursos endògens, elements patri-
monials de caràcter immaterial, sobre els quals 
és necessari fixar objectius i recursos perquè 
actuen com a elements dinamitzadors i gene-
radors d’activitat econòmica.

MAESTRAT - PENYAGOLOSA 
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CASTELLÓ NORD

Vicente Budí
Universitat Jaume I  

El Pacte per l’Ocupació Castelló Nord està for-
mat pels municipis de Canet lo Roig, Cervera, la 
Jana, La Salzadella, les Coves de Vinromà, Ros-
sell, Sant Mateu, Tírig, Traiguera, Vilar de Canes 
i Xert. La primera qüestió que destaca del Pac-
te és l’absència d’una entitat prèvia, és a dir, el 
Pacte és resultat de la suma de voluntats locals 
a partir de l’oportunitat que el projecte AVALEM 
posa a disposició del conjunt de localitats de la 
Comunitat Valenciana i del convenciment dels 
avantatges associats a les aliances territorials 
per part d’alguns dels responsables polítics del 
territori del Pacte.

El pas següent consistia en delimitar l’espai de 
pertinença. En aquest sentit, el component ge-
ogràfic jugà com a element central, encara que 
no tant per motius estrictament de localització 
geogràfica dels pobles sinó per la constatació 
de la diferència entre aquests territoris, delimi-
tats pel litoral nord de Castelló i per l’interior de 
la província amb la comarca d’Els Ports com a 
límit geogràfic per l’oest. D’alguna manera, allò 
que impera és el convenciment de terra inter-
mèdia entre la costa i l’interior, més muntanyós 
i climàticament més fred, com a element dife-
rencial. El territori del Pacte s’ha vist exclòs del 
boom de la construcció i del turisme en el perí-
ode de creixement econòmic 1995-2007, però 
al mateix temps no se situa en la gravetat del 
problema de la despoblació, que afecta amb du-

resa les zones més allunyades del litoral, gràci-
es a la seua posició en aquest segon esglaó que 
de moment el separa d’Els Ports i alguns dels 
municipis de l’Alt Maestrat.

Amb aquests plantejaments de partida, el Pacte 
es configura amb els onze municipis que cons-
titueixen el Pacte Castelló Nord, deixant de ban-
da altres municipis que, per diferents motius, 
optaren bé per integrar-se en el pacte Maes-
trat-Litoral, bé per integrar-se en el pacte d’Els 
Ports o bé per quedar fora del procés de pacte 
per la desocupació (en aquest últim cas, tant per 
voluntat política com per problemes derivats de 
l’escassetat de personal tècnic i d’ajuntaments 
amb una dèbil infraestructura organitzativa i de 
personal). Així les coses, el Pacte es constitueix 
com un primer pas amb vocació de futur i els 
avantatges esperables d’un procés d’aquestes 
característiques. 

Des del punt de vista estrictament físic, el Pac-
te suposa un espai intermedi, que el protegeix 
de temperatures extremes durant l’hivern com 
a únic element diferencial respecte de l’interior 
de Castelló més immediat. A banda d’aquesta 
qüestió, el Pacte està especialitzat en l’agricul-
tura, el que implica una abundància de terres 
de cultiu, centrades en el cultiu de l’olivera com 
a element referencial. No només destaca en ex-
tensió l’olivera, sinó que, a més, suposa un actiu 
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paràlisi en l’emprenedoria endògena, efectes 
sobre l’atur de llarga durada i, finalment, un 
considerable increment de la població de més 
de 60 anys, amb la consegüent necessitat de 
serveis d’atenció a majors, que en aquests mo-
ments, són testimonials dins del Pacte. 

L’arribada d’immigrants durant els anys del 
boom econòmic ha permés compensar, en part, 
els efectes de l’envelliment i les taxes de creixe-
ment vegetatiu negatives. No obstant, l’arribada 
de nous residents no és la solució desitjada. I 
açò a pesar que, així com una part d’ells no s’ha 
integrat (aquells amb major diferència en te-
mes culturals i religiosos), una part significativa 
(en especial els d’origen europeu −Romania−) 
es troben ben integrats en la dinàmica veïnal 
dels municipis del Pacte.

Entrant en el tema formatiu, els residents dels 
municipis del Pacte presenten qualificacions 
aparentment suficients per al teixit productiu 
local. El grup majoritari el conforma la forma-
ció de segon grau, amb un pes menor de la 
formació superior. En termes comparatius, el 
resultat és similar al que s’observa en el con-
junt provincial o en les comarques de la plana 
Alta o el Baix Maestrat; tanmateix, la distribució 
percentual és clarament diferent i desfavorable 
per al Pacte Castelló Nord que, en general, mos-
tra un percentatge inferior de persones en els 
grups més qualificats. Pel que fa a la població 
d’origen estranger, no s’observen diferències 
importants respecte a la seua formació (llevat 
en el cas de població d’origen africà amb nivell 
formatiu inferior).

Qüestions com la distància amb Castelló de la 
Plana, que impedeix beneficiar-se de l’efecte ca-
pitalitat, la presència de població de més edat i 
que només es disposa d’un centre de batxillerat 
a Sant Mateu expliquen, en part, la disparitat for-
mativa. Amb tot, el territori disposa d’una can-
tera de persones formades, moltes d’elles joves 
que sistemàticament es formen en els diferents 
nivells acadèmics i amb presència a la universi-
tat; ara bé, no resulta suficient amb la formació, 

i és necessari un esforç addicional pel que fa als 
llocs de treball existents en el territori capaços 
de retenir talent i a la població formada. Es trac-
ta, sense dubte d’un tema recurrent la diferència 
entre formació i necessitats del teixit empresa-
rial, però que ara, i sobretot després de la crisi 
econòmica, es decanta clarament per un nombre 
molt superior de treballadors formats respecte 
de les necessitats del territori. 

Respecte a l’especialització productiva, com s’ha 
pogut comprovar, el pes de l’agricultura és molt 
elevat en relació amb altres regions, si bé son 
els serveis els que aglutinen el major nombre de 
llocs de treball. La indústria, per la seua banda, 
presenta també valors una mica superiors a al-
tres àrees, i en concret sobre el conjunt provin-
cial, a pesar de la importància relativa de la in-
dústria en la província de Castelló. Respecte als 
serveis, les dades mostren que es tracta ja del 
sector predominant, si bé el detall indica la pràc-
tica absència d’activitats de serveis avançats. 
Per una banda, el Pacte no compta amb serveis 
públics centralitzats (sanitat i educació) que per-
meten elevar el percentatge sectorial; per altra 
banda, en el Pacte la presència de serveis avan-
çats (serveis a empreses) és pràcticament nul, 
amb a penes uns pocs llocs de treball en serveis 
d’assessorament jurídic-contable.

La indústria es troba concentrada en les Co-
ves de Vinromà, i està present en Traiguera i 
Rossell, deixant per a la resta de municipis un 
paper secundari i vinculat a tallers de servei 
en distints àmbits de la indústria. Més encara, 
l’afirmació de presència industrial en el territo-
ri depèn quasi en exclusiva de l’activitat d’una 
empresa de capital forà situada en les Coves de 
Vinromà, amb la dependència que això suposa. 
Des del punt de vista dels efectes d’arrossega-
ment, i a pesar de comptar amb la col·laboració 
d’empreses del territori, els efectes indirectes 
són poc important sobre el conjunt de la indús-
tria. De fet, el principal efecte indirecte d’aques-
ta empresa es manifesta en el sector de l’hote-
leria i la restauració dins del Pacte, i en especial 
en el poble on està ubicada.

d’identificació territorial que té la seua trans-
lació en les oliveres mil·lenàries com a arbres 
monumentals i simbòlics del territori. La im-
portància de l’olivera està també en la produc-
ció d’oli, en la generació de llocs de treball, en la 
referència al producte com a senyal d’identitat, i 
en el fet més interpretatiu i subjectiu que el cul-
tiu de l’olivera és un símbol d’orgull i pertinença 
al territori. Amb una relació amb l’agricultura 
(l’olivera) tan important i amb una distribu-
ció de la propietat altament estesa en tots els 
municipis, el cultiu de l’olivera i la recol·lecció 
d’olives per a la producció d’oli es fon amb la 
idiosincràsia del territori i forma part del sen-
timent de pertinença. 
Cal tenir en compte que, 
així com succeeix en el 
conjunt de la Comunitat 
Valenciana, l’agricultura 
a temps parcial implica 
no només la dedicació 
agrícola complementària sinó també un símbol 
d’unió amb el territori i el producte local com a 
senyal d’identitat. 

Si a la importància de l’olivera li unim l’aspec-
te monumental de les oliveres mil·lenàries, el 
resultat eleva considerablement el component 
d’orgull de pertinença a l’espai. Les oliveres 
mil·lenàries es mencionen en tot moment com 
un dels principals atractius dels pobles del Pac-
te amb major presència d’aquestes, i inclús es 
proposen com a marca identitària del Pacte. 
Així, i entorn a les oliveres mil·lenàries, s’esta-
bleixen rutes, visites guiades i la promoció tu-
rística del territori. 

Ademés de l’olivera, existeixen altres cultius a 
assenyalar, com ara l’ametller i altres produc-
tes de secà com ara el garrofer, estesos per tot 
el Pacte, a banda d’altres cultius entre els quals 
se citen cereals i hortalisses de temporada. En 
aquest sentit, i especialment en la Salzadella i 
pobles confrontants, destaca de manera impor-
tant el cultiu de la cirera. La comercialització 
de la cirera es fa assumint que es tracta d’un 
producte de qualitat, encara que, no obstant, es 

limita al mercat provincial i autonòmic i no és 
identificada en altres territoris. Tot i això, la for-
ça de la cirera de la Salzadella és patent pel fet 
mateix de la identificació del poble amb el pro-
ducte i per la important promoció que any rere 
any es va consolidant, cosa que permet confir-
mar la solidesa del producte.

Un últim recurs natural de gran importància és 
el parc natural de la Tinença de Benifassà que 
inclou el terme municipal de Rossell dins de la 
seua zona de màxima protecció. Tanmateix, i 
fins el moment, el parc natural no ha aportat 
elements positius al territori, el que provoca 

la desconfiança en els 
seus avantatges i en la 
forma en què aquest es 
materialitza en millors 
condicions de vida per 
als habitants de Ros-
sell, en primer terme, i 

del conjunt del Pacte, per extensió. 

El segon pilar analitzat en el diagnòstic ter-
ritorial és el relatiu al capital humà, açò és, a 
les característiques de les persones que viuen 
i treballen en els municipis del Pacte. Des del 
punt de vista de la població, el conjunt del Pac-
te presenta els patrons habituals en la majoria 
de zones d’interior de la Comunitat Valenciana 
i, així com en la qüestió climàtica, la situació és 
preocupant, si bé no tan greu com en les zones 
limítrofs amb la província de Terol, en el cas de 
la província de Castelló. La població del Pacte 
està envellida, molt més que en el litoral i que 
en el conjunt de la província, encara que sense 
arribar als nivells extrems d’Els Ports i de l’Alt 
Millars, entre altres àrees afectades per l’enve-
lliment i el despoblament. L’envelliment relatiu 
de la població té conseqüències immediates: 
per una banda, disminueix el nombre de xiquets 
i, com a conseqüència, perillen algunes unitats 
escolars, que ja en alguns casos s’articulen a 
través de col·legis rurals associats; per altra 
banda, tant la població activa com la població 
major dependent va augmentant paulatina-
ment. El resultat és la pèrdua de població, certa 

El pes de l’agricultura és molt 
elevat en relació amb altres 

territoris, metres que els 
serveis aglutinen el major 

nombre d’ocupacions.
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Un tema important de l’empresa de les Coves de 
Vinromà és el suport a la formació que ha po-
sat en marxa aquest any en col·laboració amb 
l’ajuntament. La intenció de les parts és oferir 
formació a possibles candidats tot aconseguint 
l’augment en la qualificació dels treballadors, 
amb independència de la seua incorporació o 
no a l’empresa i, al mateix temps, l’empresa 
disposa d’una borsa de treball amb formació 
vàlida per a la seua incorporació a la plantilla. 

En tot cas, i tancant la part dedicada a l’estruc-
tura productiva, el Pacte es caracteritza per un 
important pes del sector agrícola, amb nivells 
superiors al 50% dels llocs de treball en alguns 
municipis. Amb aquestes dades, el repte con-
sisteix en incorporar coneixement i formació en 
el sector agrícola a través de nous cultius i nous 
mètodes de cultiu. L’opció per una nova espe-
cialització productiva suposaria un risc elevat 
a curt termini, per la qual cosa no queda altra 
opció que incrementar el valor afegit de l’activi-
tat agrària amb major capacitat tècnica, gestió 
de cultius agrupada, serveis professionals per a 
l’agricultura i altres alternatives que passen per 
opcions com l’agricultura ecològica i els pro-
ductes de qualitat (des de l’oli a altres cultius, 
que han d’arribar amb coneixement i tecnologia 
incorporats en el procés productiu). 

L’últim aspecte és el que fa referència a la con-
tractació i la situació des del punt de vista de 
la desocupació. En primer lloc, indicar que la 
situació de desocupació no sembla ser la prin-
cipal de les preocupacions del territori. Per una 

banda, les xifres concretes en alguns munici-
pis no són especialment grans, i per altra està 
la informació rebuda pels agents entrevistats 
sobre les dificultats per a trobar treballadors 
disposats a acceptar determinades ofertes de 
treball proposades des de l’administració local. 
Tot i això, s’han de mencionar taxes d’atur i con-
tractació elevades a Sant Mateu, Traiguera i les 
Coves de Vinromà. Els casos de Rossell i Canet 
lo Roig són més preocupants, ja que les dades 
indiquen desocupació de llarga durada. 

Pel que fa a la contractació i la desocupació, de 
nou les dades mostren una situació pitjor que en 
els agregats comarcals de la Plana Alta i El baix 
Maestrat. Per una banda, els llocs de treball de 
major qualificació són més presents en el Pacte; 
per l’altra, el pas indica nivells formatius pitjors i 
de nou es tracta d’una espiral negativa per al Pac-
te. Pel que fa a la possibilitat de vincular aquesta 
situació amb la conjuntura de la crisi econòmica 
i admetent que la recuperació pot ajudar a millo-
rar la situació, és cert que el problema va més 
enllà d’una estricta qüestió conjuntural i obeeix 
a patrons d’especialització productiva, formació 
dels treballadors i requisits de qualificació per 
als actuals llocs de treball del Pacte.

En resum, la situació presenta elements preo-
cupants i exigeix un canvi de rumb. No es pretén 
un canvi radical, difícil i d’alta incertesa, sinó de 
modificar el patró de desenvolupament territo-
rial en una aposta positiva, en què la incorpo-
ració de coneixement i formació ha de ser el fil 
conductor de totes les iniciatives públiques.
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Marc Caballero Ciscar, Joan Antoni Serra Pardo
Pacte per el Desenvolupament Local i l’Ocupació Plana Alta Nord  

1. 1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI 
I DEL TERRITORI

El territori àmbit d’actuació del Pacte pel Desen-
volupament Local i l’Ocupació Plana Alta Nord, 
àmbit d’estudi del present diagnòstic, comprèn 
els municipis de Benicàssim, Orpesa, la Vall 
d’Alba, Torreblanca, Vilanova d’Alcolea, Bell-lloc, 
la Serra d’en Galceran, Cabanes i Torre d’en Do-
ménec.

Aquests nou municipis s’emmarquen en la part 
nord de la comarca de la Plana Alta, que com-
parteixen amb, entre altres poblacions, la capi-
tal provincial. En el seu conjunt ocupen 473,95 
Km2 on habiten 41.296 persones (dades de 
2016).

A grans trets, pot afirmar-se que el territori 
Plana Alta Nord consta en realitat de dos ter-
ritoris amb característiques físiques diferenci-
ades que han tingut una influència decisiva en 
la configuració de les activitats econòmiques 
de les diverses poblacions. D’una banda trobem 
una franja litoral constituïda pels municipis de 
Benicàssim, Orpesa, Torreblanca i part del ter-
me de Cabanes, que, encara que amb tradició 
agrícola, ha experimentat un intens desenvolu-
pament turístic, convertint aquesta en la princi-
pal activitat econòmica. Els municipis d’interior, 
separats de la costa per elevacions muntanyen-

ques com la Serra de les Santes o la Serra d’Or-
pesa, manté un sector agrari i ramader impor-
tant que, com a conseqüència de l’expansió de 
la zona d’influència de l’àrea urbana i industrial 
de Castelló entorn de l’eix de la CV10, ha sigut 
complementat en els últims anys per activitats 
industrials i de serveis.

Tal com reconeix el propi text de constitució del 
Pacte, els municipis de la zona del litoral de la 
Plana Alta Nord comparteixen un eix de dina-
mització econòmica, social i cultural amb la po-
sada en funcionament de l’Aeroport de Castelló, 
situat entre els municipis de Bell-lloc i Vilano-
va d’Alcolea. És una circumstància que obri un 
ventall d’oportunitats de futur, fonamentalment 
basades en el turisme, però també en tots els 
àmbits de desenvolupament del territori.

L’anàlisi del mercat de treball i el panorama 
empresarial del territori, posen de manifest les 
diferències existents entre els sectors econò-
mics de la costa. D’altra banda, sí que existeixen 
reptes comuns referents al mercat de treball i 
l’ocupabilitat dels demandants d’ocupació en 
tots els municipis. Existeix una baixa o inade-
quada formació de les persones aturades, un 
elevat índex de desocupació femenina, una ele-
vada precarització de l’ocupació, un escàs reci-
clatge professional, existència de col·lectius en 
risc d’exclusió social, població immigrant, pràc-

CASTELLÓ NORD 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC



337336

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

2.4 El capital territorial

• Deficiència del transport públic, tant inter-
territorial com amb la resta d’àrees (espe-
cialment Castelló). Bona comunicació viària 
amb Castelló i amb l’eix nord-sud front a de-
ficiència en la connexió costa – interior. Pro-
blemàtica de la CV13.
• Procés incipient d’articulació entorn de l’eix 
CV10 i Aeroport.
• Activitat econòmica centrada fonamental-
ment en serveis (82% de les activitats).
• Lleugera baixada dels índexs d’activitat 
econòmica (-1,25% des de 2012).
• Activitats industrials concentrades a Caba-
nes i la Vall d’Alba. Sòl industrial i sòl urbanit-
zable industrial, concentrat. Serveis en zones 
industrials, insuficients en TIC. Expectativa 
de projecció del sector industrial i logístic en 
l’eix de la CV10.
• Localització de serveis essencials a la ciu-
tadania fora de l’àrea (Castelló).
• Explotacions agràries de grandària mitja-
na – reduïda (55% amb menys de 5 Ha). Més 
reduïdes en zona litoral (hortalisses i cítrics) 
i menys en àrea interior (fruiters no cítrics).
• Procés de recuperació del vi com a produc-
te agrícola de referència en zona interior.
• Abundant patrimoni cultural material (BIC i 
BRL), amb escassa valorització.
• Model turístic basat en oferta de sol i plat-
ja; turisme nacional. Escassa explotació de 
l’oferta complementària i de vetes alternati-
ves. Predomini d’apartaments turístics.
• Suficient xarxa d’oficines d’informació tu-
rística.
• Percepció de la necessitat d’impuls de sec-
tors complementaris al turisme (agrícola, 
serveis esportius i culturals) i explotació de 
sinergies. 

2.5. Xarxes territorials (empresarials i 
socioinstitucionals)

• Absència de projectes de cooperació inte-
rempresarial de consideració.
• Existència de xarxa d’agents per a la inno-

vació externa però amb actuació en territori.
• Alta valoració per agents de la necessitat 
de cooperació per al desenvolupament so-
cioeconòmic.
• Alta valoració de la necessitat de coopera-
ció intermunicipal.

2.6. Processos d’innovació social i 
empresarial

• Nivell d’innovació percebut com a baix en 
el sector turístic.
• Experiències d’innovació en sector agríco-
la (vi) i turístic (oferta de serveis integrats).
• En sector industrial, innovació basada en 
maquinària i processos productius.
• Absència de serveis territorials específics 
per al foment de la innovació.
• No es percep una reflexió dels sectors 
econòmics per al canvi de model productiu.

2.7. Àmbit geogràfic significatiu

• Saldo migratori global negatiu (526 per-
sones en 2015), sobretot en municipis del 
litoral.
• Territori amb fluxos de desplaçament per 
raons laborals molt intensos.
• L’escassetat d’FP i l’absència d’estudis 
superiors provoca fluxos de desplaçaments 
per raó d’estudi molt significatius.
• Fluxos residencials molt importants a l’es-
tiu (sobretot, Benicàssim).
• Articulació en eixos nord-sud dels despla-
çaments, tant en la franja litoral (eix AP7- 
N340), com en la zona interior (eix CV10). 
Desarticulació territorial en l’eix costa – in-
terior (problemàtica dels vials Orpesa – Ca-
banes i CV13).
• Transport públic (autobús i tren) insufici-
ent per a atendre el flux de desplaçaments.

2.8. Caracterització de la població resident 
pel que fa a l’ocupació

• Nivell d’estudis més elevats en els munici-
pis amb major població.

tic analfabetisme informàtic de molts treballa-
dors, necessitat d’informar al teixit de PIMES i 
microempreses dels nous mètodes d’organit-
zació del treball i formes de gestió empresarial, 
escàs esperit emprenedor, desconnexió entre 
les necessitats de les empreses i l’oferta for-
mativa existent i desconeixement de la realitat 
socioeconòmica del territori.

En aquest marc, el Pacte pel Desenvolupament 
Local i l’Ocupació Plana Alta Nord es constitueix 
al setembre de 2016 amb la participació dels 
ajuntaments dels nou municipis de l’àrea, les or-
ganitzacions sindicals Comissions Obreres i Unió 
General de Treballadors i la Confederació d’Em-
presaris de Castelló. Com a primera actuació, el 
Pacte ha realitzat un diagnòstic territorial que ha 
comptat amb la participació activa de ciutadania 
i agents a través de dos instruments bàsics:

A. Entrevistes a agents clau en el procés de 
diagnòstic participatiu. En aquest procés 
han participat, bé mitjançant entrevistes 
presencials o bé mitjançant la resposta a 
un qüestionari específic, 30 agents clau del 
territori.
B. Celebració del I Fòrum Ciutadà per l’Ocu-
pació Plana Alta Nord, que va comptar amb 
la participació de 40 agents i ciutadanes i 
ciutadans.

2. 2. PRINCIPALS CONCLUSIONS

Com a resultat de la recopilació d’informació de 
fonts estadístiques, l’anàlisi de variables i in-
dicadors i les aportacions d’informadors clau i 
ciutadania, s’han identificat les següents dades 
i conclusions principals.

2.1. El capital natural. Els recursos naturals

• Territori amb dues àrees amb característi-
ques geogràfiques diferenciades (àrea lito-
ral i interior).
• Important massa forestal (22.300 Ha) 
i amb gran part del seu territori protegit 
(9.650 Ha, 20% del territori).

• Distribució d’espais protegits, tant en zo-
nes litorals com en zona interior.
• Escassa valorització del potencial de 
desenvolupament socioeconòmic del patri-
moni natural.
• Combinació, en un territori molt reduït, 
d’elements amb potencial turístic de natu-
ralesa molt

2.2. El capital humà. Els recursos humans

• Territori heterogeni des del punt de vista 
demogràfic. Franja litoral amb major pobla-
ció (80%). Densitat mitjana (87 hab/km2) si-
milar a la mitjana provincial (88 hab/m2).
• Estancament poblacional. Disminució en 
litoral i estabilització en municipis d’interior 
(descens global del 7,5% de 2009 a 2016). Pèr-
dua de població jove, més acusada al litoral.
• Alta concentració de població immigrant en 
litoral, fins a 35% sobre població total. Procés 
de disminució en els últims anys.
• Existència d’una important població “resi-
dent” que té poca vinculació amb població 
local a Benicàssim i Orpesa.
• Importància relativa de la població resident 
en nuclis no principals.

2.3 El capital social i cultural

• Distribució uniforme de la renda (entorn a 
12.000€ amb excepció de Benicàssim).
• Feble representació en el territori d’agents 
supramunicipals per a la promoció econò-
mica.
• Àmplia xarxa AEDLs municipals, encara 
que amb escassos recursos humans.
• Associacionisme empresarial feble. Es-
cassa cooperació interempresarial, més 
forta en cultura, esports, festes.
• Alta valoració de la importància de l’em-
presariat, però dual en la valoració de la 
seua actuació en la crisi. Percepció d’un 
baix nivell d’innovació empresarial.
• Percepció d’agilitat en la presa de decisi-
ons privades, no així en les públiques.
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• Alta proporció de treballadors autònoms 
en l’àrea interior (28% en total territori).
• Disminució important de la desocupació 
des de 2014 (25% aprox.). Els principals be-
neficiaris d’aquesta reducció són homes. 
Manteniment del nombre de dones aturades.
• Nivells de desocupació entre majors de 45 
anys, sense millora considerable.
• La desocupació disminueix en major pro-
porció en els municipis turístics.
• Important proporció de persones estran-
geres entre població aturada.
• Perfil persona aturada: baix nivell educa-
tiu. Procedència dels sectors d’hoteleria o 
de comerç.

2.9. El sistema productiu local

• Increment de l’afiliació a la SS en els úl-
tims anys, centrat en homes (1.540 altes 
més, un 28% en 4 anys).
• Significatiu nivell de persones ocupades 
en la indústria (12%, dades de 2011).
• Es percep un procés de recuperació de 
l’ocupació en la indústria ceràmica i entorn 
favorable a la seua expansió a mitjà termini 
en la zona interior.
• Àrees industrials amb pocs serveis però 
ben comunicades.
• Aeroport com a element rellevant de creació 
d’activitat directa. Element necessari, però no 
suficient, per al canvi de model turístic.
• Sector turístic i comercial, subjectes a es-
tacionalitat acusada. Sectors de clients de 
segona residència o apartament i proce-
dència nacional. Necessitat d’un procés de 
diversificació.
• Iniciatives de promoció del sector agrari 
amb resultats prometedors (vi). Primeres 
iniciatives de circuits curts per a la venda 
de productes agrícoles.
• Cobertura TICs, limitació a la implantació 
d’activitats econòmiques avançades.

2.10. Educació, oferta i demanda de 
qualificacions, contractació i intermediació 
laboral

• Utilització de circuits curts de contractació. La 
majoria de contractes realitzats a joves.
Escassa oferta formativa per a l’ocupació, es-
pecialment en modalitats com l’FP Dual (no-
més un cicle).
Escàs ajust de la formació reglada a les 
característiques del territori i de l’activitat 
econòmica.
Centres de formació referents en hoteleria i tu-
risme fora del territori.
Accions formatives municipals i supramunici-
pals ben valorades però d’impacte insuficient.
Escassa motivació per a la formació a causa de 
l’estacionalitat i la temporalitat.
Existència de necessitats formatives no cober-
tes (idiomes, electro-mecànica).
Cambrers i peons industrials (només homes) 
són les ocupacions més contractades. Diferèn-
cies entre sexes en la segona i tercera ocupació 
més contractada.

2.11 2.11. Actors socials i relacions laborals

• Precarització de les relacions laborals 
com a conseqüència de la crisi.
• Conflicte per la inexistència de conveni col-
lectiu en el sector d’hoteleria de Castelló.
• Importància del treball irregular. Augment 
de convenis d’empresa.
• Associacionisme empresarial limitat a en-
torns locals i sectorials. Serveis d’associa-
cions empresarials locals ben valorats però 
considerats limitats.
• Implicació efectiva d’agents socials en no-
ves iniciatives de concertació territorial.
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ALT MILLARS

Juan José Rubert Nebot
Universitat Jaume I  

El present diagnòstic territorial abasta un es-
pai que inclou vint municipis situats al sud oest 
de la província de Castelló (Aranyel, Argeleta, 
Aiòder, el Castell de Villamalefa, Cirat, Cortes 
d’Arenós, Espadella, les Fonts d’Aiòder, Lludient, 
Montant, Montanejos, la Pobla d’Arenós, Toga, 
Torralba, Torre-xiva, Vallat, Vilafermosa, Villa-
malur, Vilanova de la Reina i Sucaina), no exis-
tint en l’esmentat territori cap acord rubricat 
pels ajuntaments per a la constitució d’un Pacte 
per a l’ocupació a l’ús (com sí que ha ocorregut 
en bona part del territori provincial i regional 
durant els anys de la passada crisi econòmica).

Aquesta selecció de municipis que ací s’ana-
litza, ha sigut realitzada “per defecte”, la qual 
cosa no implica que manque de sentit, ja que 
ha portat a generar una coincidència quasi per-
fecta amb la comarca administrativa/històrica 
de l’Alt Millars (més concretament, només dues 
localitats incloses en aquesta queden fora de 
l’espai objecte del present diagnòstic: Fanzara i 
la Font de la Reina). Aquest territori limita amb 
les comarques de l’Alcalatén al nord, l’Alt Palàn-
cia al sud, la Plana Baixa a l’est i el territori de 
Terol del Gúdar-Javalambre a l’oest. 

L’Alt Millars presenta tota una sèrie de debilitats 
pròpies de la seua localització dins del territori 
provincial i regional però també altres que són 
fruit de l’evolució de tota una sèrie de variables 

que han configurat el seu passat, la seua rea-
litat present i les seues perspectives de futur.

L’orografia i condicions climàtiques han mar-
cat històricament la tipologia del poblament, el 
caràcter eminentment rural dels assentaments 
i una demografia que ve constituint-se en les 
últimes dècades com un dels principals proble-
mes als quals s’enfronta aquest territori.

Des de la perspectiva territorial, l’estudi realit-
zat ha permès detectar tant punts dèbils com 
també aspectes favorables de l’àrea. 

Així, la considerable dotació de recursos na-
turals constitueix un dels trets més positius 
detectats en el diagnòstic realitzat. La cons-
cienciació de la població de la zona sobre la 
importància d’aquests actius, l’elevat nivell de 
protecció detectat i l’encara escàs aprofitament 
que es realitza dels mateixos, els converteix 
en una important reserva de valor per al futur 
de l’Alt Millars. El seu aprofitament per a usos 
agropecuaris però també turístics és un ele-
ment a considerar en l‘estratègia de futur de 
l’àrea, sempre des d’una perspectiva de desen-
volupament mediambientalment sostenible.

A l’anterior hauríem d’afegir una notable dota-
ció de béns patrimonials encara no suficient-
ment posats en valor i raonablement repartits 

PLANA ALTA NORD 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC
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a l’Alt Millars: agroturisme, turisme ecològic, 
gastronòmic, actiu/esportiu i d’aventura, turis-
me cinegètic, etc., són vies a desenvolupar per a 
aprofitar el potencial endògen de la zona i com-
pletar/complementar el tradicional turisme de 
salut (termal, balnearis) pensat per a una veta 
de mercat totalment diferent a la que es plan-
teja per al futur. 

Des de la perspectiva laboral, l’estudi realitzat 
també ha permès detectar llums i ombres de 
cara al present i futur de l’Alt Millars.

Fruit del problema demogràfic, la dotació del 
factor productiu treball en l’àrea estudiada ofe-
reix tota una sèrie de dèficits. Així, l’escassetat 
i edat de la població en edat de treballar és un 
d’ells (la proporció entre jubilats i ocupats se 
situa en l’u a u), resultant especialment preo-
cupant que no es detecten fluxos que permeten 
portar a terme un relleu generacional dins de la 
població ocupada.

El mercat de treball apareix com estancat, a 
pesar d’haver-se consolidat ja la recuperació 
econòmica en àmbits geogràfics superiors; 
però també envellit (els grups més nombrosos 
són els de major edat) sense que els esmentats 
problemes presenten aparences de solució a 
curt termini. 

Tanmateix, el nivell de qualificació de la po-
blació en edat de treballar no es pot conside-
rar insuficient, tant per als autòctons com per 
als foranis (una altra cosa seria si la formació 
s’adapta a les necessitats del teixit empresarial 
de l’Alt Millars).

Per altra banda, la desocupació no ha sigut con-
siderada com un problema greu en la comarca 
ja que la informació obtinguda no ressenya xi-
fres especialment elevades. A pesar d’això, dar-
rere d’aquestes xifres s’amaga una dinàmica 
perversa en el sentit en què la població que no 
troba treball té un al·licient molt fort per aban-
donar l’Alt Millars.

També s’ha pogut confirmar l’existència de dos 
centres diferenciats en relació al mercat de 
treball: Vilafermosa (acompanyada per Cortes 
d’Arenós) al nord i Montanejos (amb Montant) 
més al sud. Considerant la informació disponi-
ble sobre els desplaçaments entre el domicili i 
el centre de treball dels ocupats, podem con-
cloure l’existència d’un mercat laboral local en 
l’Alt Millars amb els dos pols d’atracció resse-
nyats com a centres que comparteixen el po-
tencial del mercat territorial.

Des del punt de vista del mercat de treball, així 
com des de la perspectiva de les activitats eco-
nòmiques, l’escàs dinamisme de l’Alt Millars 
porta enfrontant-se des de fa dècades a la pro-
ximitat d’un espai molt més dinàmic en tots els 
aspectes que podem analitzar (ens referim a la 
forta conurbació de la Plana Baixa/Plana Alta i 
l’Àrea Urbana de Castelló). Aquest territori ha ge-
nerat un fort efecte d’atracció sobre la població i 
les activitats econòmiques de l’Alt Millars, provo-
cant un buidatge progressiu de l’àrea estudiada.

Aquesta destructora dinàmica ve explicada tam-
bé per una certa falta d’arrelament en una part 
de la població del territori, acompanyada per la 
total falta de vertebració i de sentiment de per-
manència a una realitat d’àmbit supramunicipal. 
En definitiva, l’absència d’aquest sentiment de 
comarca constitueix un obstacle a l’hora de pro-
posar solucions globals als actuals problemes 
de l’Alt Millars.

Finalment s’ha pretès determinar si l’Alt Mi-
llars és un “territori intel·ligent”, çò és, un espai 
capaç de contribuir a la millora de la qualitat de 
vida de la societat que l’habita.

Pel que respecta a l’aprofitament sostenible 
dels recursos existents, la comarca compleix 
amb escreix amb aquest apartat. Però la falta 
generalitzada d’una actitud innovadora entre 
els distints agents i institucions i l’absència de 
xarxes tant empresarials com socio-instituci-
onals desenvolupades per i entre els distints 
actors territorials, ens ha de portar a afirmar 

entre els municipis de la comarca, augmentant 
així l’atractiu que l’àrea pot arribar a oferir a un 
tipus de visitant diferent del que predomina en 
les àmplies zones litorals de la província. 

Seguint amb l’anàlisi territorial, s’ha pogut de-
tectar l’existència d’un greu problema demo-
gràfic, definit tant per la pèrdua neta de pobla-
ció com per l’elevat envelliment de la mateixa i 
l’escassa capacitat d’aquest espai per a atraure 
nous fluxos de població, així com per la dificul-
tat per a mantenir en la comarca joves especi-
alment formats. Es tracta a més d’un problema 
reconegut com a tal per la societat en el seu 
conjunt, agreujat per 
la capacitat d’atracció 
de la població en edat 
de treballar per part 
de nuclis urbans i eco-
nòmics pròxims més 
grans (Àrea Urbana de 
Castelló). 

Si realitzem el clàssic anàlisi sectorial de l’acti-
vitat econòmica de la zona, crida l’atenció en el 
present diagnòstic l’elevada especialització en 
el sector terciari que mostra l’Alt Millars. 

El sector agrari presenta problemes d’enve-
lliment dels agricultors, una escassa xarxa de 
cooperatives i poca diferenciació del producte 
respecte a altres competidors. Bé es cert que 
en el cas de la ramaderia (a pesar de la crisi es-
tructural que tendeix a reduir constantment els 
marges de benefici) en els últims anys s’ha vist 
un cert ressorgir d’explotacions de cria, engrei-
xament i tractament d’animals de la mà d’una 
empresa puntera a nivell provincial que integra 
verticalment tot el procés de producció, distri-
bució i comercialització de productes càrnics.

L’activitat forestal ofereix també possibilitats de 
desenvolupament si s’impulsen Plans Integrals 
de Gestió i Aprofitament Forestal de caràcter 
supramunicipal, la qual cosa permetria l’explo-
tació d’aquests actius solucionant les dificultats 
i limitacions que les diferents figures de protec-

ció presents a l‘Alt Millars poden plantejar a l’ús 
d’aquests actius. 

Resulta altament dubtós que les escasses ac-
tivitats industrials presents en la zona puguen 
guanyar pes percentual dins de l’estructura 
sectorial de l’economia comarcal: ni la insufi-
cient dotació d’infraestructures ni la proximitat 
al potent clúster de la ceràmica pronostiquen 
creixements per al sector, llevat dels provinents 
d’activitats que sàpiguen aprofitar els avantat-
ges (no relacionats amb l’existència d’econo-
mies d’aglomeració) que l’Alt Millars els puga 
oferir (aprofitament de la biomassa, generació 

d’energia verda, desen-
volupament de més 
activitats associades al 
sector agroindustrial, 
amplitud i qualitat dels 
recursos hídrics, etc.). 

També manifesta l’Alt 
Millars una certa especialització comparativa 
en les activitats de construcció relacionada tant 
amb la important reducció d’habitatges aban-
donats en la comarca i l’increment de les se-
cundàries, com amb el boom de la construcció 
que també arribà a alguns municipis de l’àrea. 
L’explosió de la bombolla immobiliària amb la 
crisi deixà tocat el sector, que podria recupe-
rar-se no només mitjançant la demanda priva-
da sinó també si es promouen plans de rehabi-
litació i posada en valor del patrimoni cultural o 
d’adequació de centres històrics, façanes, etc. 

Les activitats turístiques presenten un cert 
arrelament en alguns municipis de la comar-
ca (especialment a Montanejos), aprofitant els 
recursos hídrics, el paisatge i el clima benigne 
dels estius. En els últims anys, aprofitant can-
vis en les motivacions i demandes dels viat-
gers (favorables a les característiques de l’Alt 
Millars), l’oferta s’ha anat ampliant, millorant 
i adaptant-se a les noves demandes del turis-
me. El desenvolupament d’activitats turístiques 
relacionades amb els actius mediambientals 
constitueix una important aposta de futur per 

El desenvolupament de 
les activitats turístiques 

relacionades amb els actius 
mediambientals constitueix 

una important aposta de futur 
per a l’Alt Millars.
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ALT MILLARS 
LOCALITZACIÓ

que l’Alt Millars no pot ser considerat com un 
territori intel·ligent. 

Així doncs s’ha definit un espai que afronta el fu-
tur amb greus problemes demogràfics i amb un 
mercat de treball estancat, amb falta d’iniciatives i 
actituds innovadores i amb absència de xarxes de 

cooperació en el sistema local; però que, a pesar 
de tot, si és capaç de fer un bon ús dels recursos 
endògens disponibles i assumir l’existència d’una 
identitat supramunicipal pròpia, amb objectius i 
interessos comuns, pot ser capaç de superar les 
traves descrites i tenir possibilitats de desenvolu-
pament i creixement de cara al futur. 
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ALT MILLARS 
POBLACIÓ

ALT MILLARS 
COMUNICACIÓ
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ALT MILLARS 
FORESTAL

ALT MILLARS 
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
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ALT MILLARS 
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MUNICIPIS CERÀMICS

Vicente Budí
Universitat Jaume I  

El Pacte per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics 
s’articula a partir del Pacte Ceràmic, entitat que 
compta ja amb anys de funcionament i que s’ha 
anat ajustant en funció del canvi en alguns dels 
municipis que la componen. En l’actualitat, el 
Consorci gestor del Pacte territorial per l’ocupa-
ció dels municipis ceràmics i la seua àrea d’in-
fluència de la província de Castelló està format 
pels 17 municipis següents: l’Alcora, l’Alcúdia 
de Veo, Almassora, Betxí, Borriana, Costur, Fan-
zara, Figueroles, la Pobla Tornesa, Llucena del 
Cid, Onda, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, Sue-
ra, Tales, Vilafamés i Vila-real. El Pacte compta, 
a més a més, com a agents promotors, amb les 
organitzacions empresarials CEC i CEPYMEC, i 
els sindicats CCOO i UGT. I també, i segons s’in-
dica en la seua pàgina web (finals d’octubre) 
compta amb 18 entitats col·laboradores.
 
És important assenyalar, com un fet destacat 
d’aquest pacte, l’existència d’una estructu-
ra consolidada dedicada a facilitar la creació 
d’ocupació i el desenvolupament empresari-
al. Sota aquest supòsit, el Pacte Ceràmic era, 
d’entre els pactes de la província de Castelló, 
el que es trobava en una situació organitzativa 
i tècnica millor per a l’elaboració del diagnòstic 
territorial.

En l’inici del procés d’assessorament per part 
de l’Institut interuniversitari de Desenvolupa-

ment Local de la Universitat Jaume I, es va es-
tablir contacte amb l’oficina tècnica del Pacte i, 
igual que es va fer amb altres pactes de la pro-
víncia, es va sol·licitar la inclusió d’un municipi 
addicional. El municipi afegit fou Borriol, per 
no estar englobat en cap pacte i a l’entendre, 
des del punt de vista tècnic, que era el Pacte 
Ceràmic en el qual s’ajustava millor. Des de l’II-
DL-UJI es van facilitar tots els fitxers de dades 
referides a aquest pacte amb la inclusió de Bor-
riol. Així mateix, l’equip tècnic de contacte del 
Pacte Ceràmic va disposar en tot moment de 
la informació generada en el projecte AVALEM 
Territori, des de la Guia inicial elaborada per al 
SERVEF fins a la versió reduïda de la mateixa i 
de la resta d’especificacions formals i de con-
tingut que s’han anat generant des de la super-
visió universitària del projecte AVALEM.

No obstant açò, i aquesta és una qüestió central 
i de gran rellevància per a aquest informe, el 
Pacte Municipis Ceràmics no ha efectuat l’estu-
di de diagnòstic de l’àrea del pacte d’acord amb 
l’establert en la Guia i en les indicacions facili-
tades des de l’IIDL-UJI . En el seu lloc, i segons 
s’indicà per representants del pacte en la reunió 
inicial conjunta de tots els pactes de la provín-
cia de Castelló, es realitzaria un “Estudi sobre 
la implantació d’una estratègia de gestió i trac-
tament de biomassa en el territori del Consorci 
gestor del pacte territorial per l’ocupació dels 

ALT MILLARS 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC
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nòmic del territori. Es tracta d’un procés des de 
baix, en el qual es pretenia conèixer la realitat 
territorial i detectar les línies i apostes estratè-
giques sobre les quals articular les polítiques 
d’ocupació i de formació del SERVEF com a pas 
necessari en l’objectiu de dotar el territori de 
les capacitats tècniques necessàries.

Des del punt de vista de l’IIDL-UJI, el pacte ne-
cessita un diagnòstic complet de la situació eco-
nòmica (producció i ocupació), així com conèixer 
l’opinió dels agents implicats en el desenvolu-
pament i establir estratègies conjuntes sobre 

un model econòmic de futur que servisca per 
a recuperar, com diu el propi pacte, “l’afany per 
l’esforç en el treball i l’esperit empresarial que 
el va caracteritzar”.

La conclusió a la qual arribem és evident, i no és 
una altra que recomanar la realització de l’es-
tudi de diagnòstic del territori com a pas previ i 
necessari per al disseny de propostes i projec-
tes experimentals que incrementen la capacitat 
tècnica dels treballadors del Pacte Ceràmic per 
a afrontar els reptes de futur pel que fa a pro-
ducció i ocupació.

municipis ceràmics i la seua àrea d’influència 
en la província de Castelló”, que, com és evident, 
dista molt dels objectius marcats en el projecte 
AVALEM. Així doncs, l’IIDL-UJI no ha rebut cap 
tipus de document o informe per part del Pacte 
Municipis Ceràmics en relació amb el projecte 
AVALEM, per la qual cosa no ha sigut possible 
incloure la síntesi de l’informe de diagnòstic.

Tot i això, creiem convenient puntualitzar de for-
ma breu la situació pel que fa a l’activitat i l’ocu-
pació en l’àrea que es correspon amb aquest 
pacte. El primer element a destacar és el nexe 
d’unió entre els municipis que, com el propi 
nom del pacte indica, 
s’estableix a partir de la 
presència destacada de 
la indústria ceràmica. 
El districte industrial 
de la ceràmica de Cas-
telló és l’element cen-
tral de l’àrea, amb una 
ocupació directa entorn 
als 25.000 treballadors entre el subsector de 
fabricació de taulells, el de frites i el d’esmalts 
ceràmics. Tot i que és cert que el sector inclou 
altres municipis no pertanyents al Pacte Cerà-
mic, també ho és el fet de la gran concentració 
de l’activitat en aquest sector en el pacte (supe-
rior al 25% de l’ocupació total), i amb xifres que 
en alguns municipis superen fins i tot el 50% de 
l’ocupació local.

Des del punt de vista de la població, el pacte 
compta en 2016 amb uns 162.000 habitants i 
destaquen per nombre Vila-real amb 50.000, 
Borriana amb 35.000, Almassora i Onda amb 
uns 25.000 habitants cadascun i l’Alcora amb 
10.000 habitants. De mitjana, el pacte té en 
l’actualitat un 11% de població d’origen es-
tranger. En aquest sentit, tal i com ha succeït 
en moltes altres zones de la Comunitat Valen-
ciana, el percentatge d’estrangers ha dismi-
nuït en els últims anys amb motiu de la crisi. 
Per procedència, destaca el col·lectiu d’origen 
romanés.

Des del punt de vista de la formació i les caracte-
rístiques dels llocs de treball, el pacte presenta 
resultats un poc millors que els restants pactes 
de la província de Castelló (excepció del pacte 
de la ciutat de Castelló de la Plana). Aquest fet 
respon a la necessitat de major qualificació per 
la presència de processos productius més com-
plexos, de l’existència d’empreses de serveis 
avançats (serveis a empreses) i d’empreses 
que incorporen components d’I+D en els seus 
processos productius (a destacar el subsector 
de frites). També influeix en els resultats el me-
nor pes del sector agrícola i, especialment, el 
fet de tractar-se d’una de les zones amb més 

dinamisme econòmic 
de la província de Cas-
telló, que té també el 
seu reflex en una es-
tructura per edats de la 
població menys envelli-
da que en altres pactes 
de l’interior provincial.

Pel que fa a les dades d’atur, l’àrea del pacte 
ha sigut la que pitjor comportament ha tingut 
durant els anys de la crisi econòmica, amb xi-
fres que en alguns dels principals municipis 
van arribar a superar el 30% d’aturats sobre 
la població laboral, i on s’ha produït una im-
portant destrucció de capacitat productiva i 
deterioració de la formació tècnica de la mà 
d’obra per l’alta especialització en el sector ce-
ràmic i de la construcció en els anys d’expan-
sió econòmica. En aquests moments, i amb la 
millora experimentada en els últims anys, el 
nombre de demandants d’ocupació inscrits en 
el SERVEF se situa en 2016 en més de 14.000 
persones.

Així, i d’acord amb la situació actual, l’àrea pre-
cisa d’una important reorganització de  l’acti-
vitat productiva i d’un canvi en les capacitats 
dels treballadors. El procés de diagnòstic pre-
tenia donar resposta a aquests reptes, revisant 
la situació del territori a partir d’un conjunt de 
dades, i comptant amb l’opinió dels agents im-
plicats en la promoció i desenvolupament eco-

L’àrea del pacte ha sigut la 
que pitjor comportament ha 
tingut durant el anys de la 

crisi econòmica, de manera 
que en alguns dels principals 
municipis es superà el 30% 

de l’atur laboral.
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Pacte, Consorci per l’ocupació de Castelló de 
la Plana

La conscienciació de la població i del teixit em-
presarial sobre l’impacte mediambiental, la 
gestió dels residus i el consum energètic, re-
lacionats també amb el canvi climàtic, és tími-
da sense arribar a destacar. Al mateix temps 
cohabita amb la preocupació per la inexistèn-
cia de controls rigorosos de gestió de residus 
per part de l’administració, sobretot en el sec-
tor ceràmic. A més, dades de l’INE demostren 
com la inversió de les empreses en la protecció 
ambiental ha descendit un 55,45% respecte a 
la inversió en 2011. Les oportunitats naixents 
d’aquesta realitat són: per al sector privat, l’ex-
plotació d’economies sostenibles1 i les ajudes 
verdes, per exemple els Projectes LIFEs de 
col·laboració supraterritorial; mentre que per 
al sector públic són la inclusió transversal de 
la sostenibilitat en tots els seus projectes i la 
concreció de polítiques públiques relacionades 
amb el capital natural i la seua gestió, com per 
exemple les Clàusules Socials en les contracta-
cions adjudicatàries.

La població de Castelló està experimentant, 
des de l’any 2012, una regressió significativa 
provocada per una baixa taxa de fecunditat per 

1 La sostenibilitat descansa sobre tres pilars: l’econòmic, el 
social i l’ambiental.

dona (1,32% segons l’IVE per a la comarca La 
Plana Alta), l’eixida de joves titulats i el retorn 
als seus països d’origen de la població immi-
grant –sobretot la romanesa–, aconseguint ta-
xes properes al 20% durant els anys més durs 
de la crisi (IVE). S’ha detectat en la població de 
Castelló un baix nivell d’estudis: segons l’INE, el 
20,29% no té el graduat en ESO i el 30,05% no-
més té aquest graduat; al mateix temps, el ni-
vell d’anglès també presenta taxes molt baixes, 
que tenen millors resultats en el col·lectiu uni-
versitari. La formació en el lloc de treball està 
subjecta a la mateixa tendència: no s’aprofiten 
tots els recursos disponibles, i aquesta reali-
tat es percep com una falta de valor del capital 
humà. També s’ha detectat un desajust entre 
les necessitats del mercat laboral i l’oferta for-
mativa; l’absència de formació reglada per a 
comerciants en la ciutat i oficis relacionats amb 
la ceràmica; inaccessibilitat a cursos amb alta 
inserció laboral, com ara la injecció digital i SAP, 
pel seu elevat cost econòmic i la inadequada 
oferta formativa en professions relacionades 
amb la mar (mecànica de bucs, manteniment 
d’embarcacions, operacions subaqüàtiques i 
hiperbàriques, etc.). En l’IES Miquel Peris i Se-
garra s’ofereix l’especialitat marítim-pesquera, 
que hauria d’estar concebuda com un estudi de 
primera opció per a persones de 16 anys, i no 
de segona oportunitat.

CASTELLÓ

Andrea Andreu Ribés, Mª Ángeles Marcos Puig
Universitat Jaume I  
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El nivell formatiu és proporcional a la inserció 
laboral, seguint la mateixa tendència que en la 
resta d’Espanya, la dada del qual del mes de se-
tembre de 2017 és del 72,8% per a la població 
amb un nivell alt d’estudis enfront d’un 32,6% 
del nivell baix. Aquesta realitat és doblement 
acusada en els col·lectius de risc: immigrants, 
discapacitats, dones (de cada 100 persones 
aturades 58,65% són dones segons la GV); i els 
rangs d’edat més perjudicats se situen per so-
bre dels 45 anys i per sota dels 30.

Els principals obstacles amb els quals es troba 
la població a l’hora d’ampliar els seus estudis o 
el seu nivell en idiomes, 
més enllà de l’econòmic, 
són la falta de concilia-
ció, la falta d’informació, 
la falta d’hàbits d’estudi 
i les males comunicaci-
ons per a desplaçar-se 
fins al centre d’estudis. A més, no es pot obviar la 
imperant necessitat de digitalització de la pobla-
ció analfabeta digital i immigrant digital, invertint 
en universalitzar l’accés a aquests mitjans tam-
bé per a la població nativa digital.

Existeix una diversitat de sectors amb tendència 
positiva per a l’ocupació. L’hoteleria es manté 
en primera posició segons el butlletí anual de 
mercat de treball municipal (2016), on l’ocupa-
ció amb més contractació és la de cambrers as-
salariats. No obstant açò, l’ocupació que brinda 
és precària. Seguida pel peonatge qualificat fins 
a comercials experts en producte i en idiomes, 
la demanda d’informàtics de grau o de forma-
ció professional és superior al volum de titulats. 
També oficis com fusta, electrònica i electricitat, 
fabricació mecànica i instal·lació i manteniment 
demanden mà d’obra que no aconsegueixen co-
brir. En el sector energètic, els processos de di-
gitalització i robotització de diversos sectors i el 
disseny de maquinària ofereixen possibilitats pel 
que fa a inserció laboral, així com els relacionats 
amb les noves qualificacions: Blogging, Bitcoins, 
Big Data, Cloud Computing, videojocs; i asses-
sors de tot tipus: coaching, publicitat, comunica-

ció... Per la tendència de la població a l’envelli-
ment –amb un índex de 114,7 majors per cada 
100 xiquets i joves segons l’INE–, s’identifiquen 
com a veta d’ocupació les activitats relacionades 
amb la salut, amb les persones majors: cura i oci, 
sempre que la baixada de les pensions i la falta 
d’ajudes a les persones dependents ho perme-
ten. El desenvolupament sostenible dibuixa una 
línia d’actuació que implica varietat de sectors, 
com ara l’economia verda, agricultura ecològica, 
energies alternatives, construcció sostenible, co-
merç de proximitat (km 0), producció de maqui-
nària, perfils tècnics relacionats amb empreses 
d’energia, gas i mecànica, etc.

El mercat exigeix més 
competències actitudi-
nals (capacitat de comu-
nicació, lideratge, etc.) i 
transversals (actualit-
zació en xarxes socials, 

estratègies de mercat, etc.) a les empreses per a 
mantenir-se i, per tant, els càrrecs directius han 
d’estar capacitats per a conduir les seues socie-
tats davant aquest repte i la població formada i 
capacitada en aquestes competències.

Respecte a la representativitat empresarial ter-
ritorial, s’acusa una debilitat, i és que la CEC ja 
no és operativa i la PYMEC ha desaparegut. A 
nivell territorial s’han quedat sense represen-
tació i sense lobby, amb el risc que siga la ciutat 
de València la que actue com a ambaixada de 
les tres províncies. El teixit empresarial segueix 
sent poc col·laboratiu en general. A nivell sec-
torial, obtenen representativitat el sector de la 
ceràmica ASCER i el comerç COVACO i el turís-
tic ASHOTUR opera sense conveni col·lectiu. El 
sector tecnològic no gaudeix d’un òrgan repre-
sentatiu a nivell sectorial però sí compta amb 
instituts tecnològics que aglutinen serveis com 
ara el CEEI i l’Espaitec. En aquesta línia, la ce-
ràmica compta amb l’ITC i, a nivell formatiu, el 
turisme compta amb el CDT.

S’ha detectat un desenvolupament embriona-
ri de les sinergies entre el teixit empresarial i 

les administracions públiques, sobretot de les 
empreses energètiques amb l’administració en 
temes de sostenibilitat. Aquest objectiu s’en-
fronta amb la figura de l’empresari tradicional 
poc donat al canvi, resistent a la innovació, amb 
escassa o poca formació i poc inclinat a la dinà-
mica col·laborativa. 

Respecte a l’administració pública se li reconeix 
un excés de burocratització que es tradueix en 
poca agilitat en la presa de decisions i en la ges-
tió, departaments estancs, duplicitat de funci-
ons i serveis entre administracions, funciona-
riat poc motivat, procés de transparència lent i 
pesat, presa de decisions arbitrària que no in-
tegra la visió dels tècnics, descoordinació infor-
mativa entre diferents institucions públiques, 
etc. També l’administració ha d’actualitzar-se 
per a legislar i oferir serveis a les empreses, 
tot invertint de forma urgent en facilitats a la 
internacionalització.

Castelló pateix de poca definició de projectes es-
tratègics econòmics. Els canvis del mercat exi-
geixen iniciatives creatives i innovadores, lidera-
des sobretot pel sector ceràmic i pel tecnològic, 
però també dels sectors tradicionals, per als 
quals ja existeix una tradició i personal qualificat, 
ja siga en la construcció o en l’agricultura. 

El paisatge empresarial està dominat per PI-
MES, centrat sobretot en dos sectors: el cerà-
mic i el turístic. Les exportacions són clau per 
a l’economia local. La consciència de benefici 
social i desenvolupament social no està im-
plantada en la cultura empresarial de la ciutat, 
mentre que els processos productius sí que han 
vist incrementar la seua complexitat, sobretot 
en la indústria i en l’energia. Els clústers ajuden 
a superar el difícil accés de la PIMES a la in-
novació en general, difonen el coneixement del 
concepte de transformació digital, donen accés 
a experts TIC en TFT, i ajuden a superar la difi-
cultat per a concretar projectes reals d’èxit.

Els propis recursos endògens de Castelló de la 
Plana compten amb institucions actives en el 

desenvolupament de polítiques actives d’ocupa-
ció, un clúster del sector ceràmic i adjacents amb 
tecnologia punta, generació d’ocupació concreta 
i emprenedoria, presència potent a nivell mundi-
al i enclavament d’importants empreses com BP 
i UBE, nucli de referència a nivell formatiu amb 
innovadors ofertes com els videojocs, etc.

La lògica de causació circular dirigeix l’econo-
mia cap a l’aglomeració d’activitats econòmi-
ques que s’autoreforcen progressivament en 
el territori subjectes a raons globals i locals. A 
Castelló existeixen les condicions necessàri-
es perquè aquesta tendència, encara incipient, 
evolucione sobre tres pilars: 1- l’estructura in-
tensiva en PIMES pròpia de la ciutat, que pot 
generar forces econòmiques mitjançant apor-
tacions, la cooperació interempresarial mit-
jançant la creació d’associacions, la utilització 
d’infraestructures i serveis comuns i l’aplicació 
conjunta de noves tecnologies. 2- institucions 
locals favorables, demostrable, i cultura local 
(amb un capital social mancat de posada en va-
lor), consolidant la confiança en el procés pro-
ductiu i perpetuant-se a través de no solament 
els productes i els serveis, sinó també del co-
neixement i els valors. 3- l’organització interna 
de les societats requereix associació i la creació 
d’un sistema de xarxes de treball en forma no 
estandarditzada i cooperativa.

Respecte a les debilitats endògenes de Castelló 
de la Plana, aquesta pateix d’un model produc-
tiu obsolet, una economia amb baix valor afegit, 
falta de capacitació-qualificació, la bretxa en 
titulacions mitjanes, l’escàs desenvolupament 
digital en les empreses, insuficients instituts 
tecnològics i la grandària industrial atomitza-
da −que entra en contradicció amb les oportu-
nitats de l’economia d’escala−, l’absència d’un 
sistema cooperatiu que apodere les PIMES, a 
més d’un mercat xicotet i aïllat, inadequat per 
al testeig de productes, serveis i noves iniciati-
ves empresarials.

Castelló és la capital administrativa de la provín-
cia i concentra en la seua activitat el concepte 

Existeix una diversitat de 
sectors amb tendència 

positiva per a l’ocupació, 
l’hoteleria es manté en 

primera posició.
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de Metròpoli. No obstant açò, manca d’una xarxa 
de comunicacions intraprovincial, sobretot amb 
el Nord. L’Arc Mediterrani salvaria aquest des-
acompassament, no solament en el tràfic de per-
sones, sinó també en el de mercaderies; aquest 
últim es veu beneficiat amb la recent adjudicació 
de la intermodal portuària. 

El mercat de treball ha experimentat una bai-
xada consecutiva de salaris al llarg dels últims 
exercicis –segons l’Organització Internacional 
del Treball–, de pitjors condicions laborals i de 
destrucció d’ocupació durant la crisi, i la des-
confiança de la ciutadania augmenta amb les 
situacions d’economia submergida, amb l’ad-
ministració que no les controla i amb l’empresa 
privada que es lucra d’elles. 

La innovació de Castelló apunta tant a aplicar 
novetats tecnològiques en el procés de produc-
ció, com a eixir i expandir-se en nous mercats, 
aplicar noves organitzacions empresarials, no-
ves formes de relació amb altres empreses ser-
vidores o del sector i amb els clients, mentre que 
s’estima oportú expandir els serveis avançats, 
augmentar el nivell formatiu i les qualificacions, 
l’accés a centres tecnològics locals i la millora de 
les infraestructures amb l’Arc Mediterrani.
 

Els nous actors són els emprenedors i multi-
emprenedors amb un perfil format, jove, amb 
molta creativitat i iniciativa que no pensen tant 
en la longevitat de l’empresa com en la rendibi-
litat de la mateixa, aplicant estructures pròpies 
de les startups.

La presència sindical i els convenis col·lectius 
es valoren com un símptoma de bona salut 
empresarial. Tot i això, s’ha detectat que són 
insuficients, ja que els sindicats identifiquen 
la Llei d’estabilitat pressupostària i la Refor-
ma Laboral com a elements responsables 
d’un empobriment de les seues actuacions. El 
transport per carretera de mercaderies i l’ho-
teleria manquen d’un conveni col·lectiu des de 
2013. Els sindicats tenen representació en el 
SEPE, en els acords territorials per l’ocupació, 
Fòrums, jornades, comitès, formació triparti-
da, en el Fòrum Social de la ciutat i en els Con-
sells Sectorials de la ciutat.

Els projectes més representatius que alimenten 
la dinàmica socioeconòmica de Castelló són: 
CASTELLÓ CREA, Vives Empra, Llançadores 
d’Ocupació, Xarxa Reptes, EDUSI, Smart City, 
Xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació 
Comercial i Agenda 21.

MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ
LOCALITZACIÓ
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MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
POBLACIÓ

MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
COMUNICACIÓ
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MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
FORESTAL

MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
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MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
CONTRACTES

MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
CULTIUS
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MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
PATRIMONI

MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
ATUR
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MUNICIPIS CERÀMICS I CASTELLÓ 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

L’ALT PALÀNCIA

María José Villalba Aliaga
Pacte Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local de l’Alt Palància 

El Pacte Territorial per l’Ocupació i el Desen-
volupament Local de la Mancomunitat de l’Alt 
Palància i la seua àrea d’influència té el suport 
dels 17 municipis integrants de la Mancomuni-
tat (Almedíxer, Altura, Assuévar, Benafer, Begís, 
Castellnou, Caudiel, Xóvar, El Toro, la Font de la 
Reina, Geldo, Xèrica, Pina, Soneixa, Sot de Fer-
rer, Teresa i Viver) ademés de quatre municipis 
adherits (Toràs, Matet, Navaixes i la Vall d’Al-
monesir), altres set que s’han inclòs en l’estudi 
per raons tècniques, i entre els quals destaca 
Sogorb (municipi de més habitants de l’àrea 
del pacte i centre administratius i comercial de 
l’Alt Palància), i altres sis més menuts (Algímia 
d’Almonesir, Barraques, Gaibiel, Figueres, Pavi-
es i Sacanyet); quedant d’aquesta manera in-
closos els 28 municipis que engloben l’àrea de 
l’Alt Palància. El Pacte també té el suport de les 
principals associacions empresarials i sindi-
cats del territori que persegueixen abordar des 
de diferents àmbits la problemàtica de la deso-
cupació. Els objectius del Pacte estan inspirats 
en les recomanacions de la Unió Europea (Es-
tratègia Europea 2020), les polítiques de l’Es-
tratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 
2030 i alineats amb els objectius previstos en 
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Soste-
nible. Són objecte del Pacte la promoció, suport 
i participació en activitats econòmiques i soci-
als que contribuesquen al desenvolupament de 

l’entorn socioeconòmic de l’àmbit dels munici-
pis integrants així com el foment d’iniciatives 
generadores d’ocupació.

D’aquesta manera, les entitats i organitzaci-
ons promotores del present acord aposten pel 
treball conjunt entorn a projectes de caràcter 
supramunicipal que fomenten la dinamització 
econòmica i social del territori, relacionats amb 
l’ocupació, la promoció de l’empresariat local 
i el desenvolupament social, econòmic i medi-
ambiental de la comarca. Per a obtenir un mi-
llor coneixement de la realitat socioeconòmica 
de la zona s’ha dut a terme un diagnòstic terri-
torial. Aquest estudi representa un instrument 
fonamental per a identificar les potencialitats 
i necessitats de l’Alt Palància, previ al disseny 
d’estratègies d’ocupació.

S’inicia un procés d’identificació i reconeixe-
ment dels agents intervinents des d’una pers-
pectiva holística, transversal, participativa i in-
clusiva: administració autonòmica i provincial, 
entitats locals, agents socials, empreses, treba-
lladors i treballadores, administració institucio-
nal, entitats sense ànim de lucre i tècnics locals 
des d’una dimensió multisectorial. És necessari 
generar la suficient massa crítica que perme-
ta incorporar totes les opinions, percepcions 
i propostes dels pobladors del territori, per a 
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d’aquesta manera garantir l’enfocament ascen-
dent, de baix cap a dalt, característic d’aquest 
projecte.

La identificació i incorporació dels actors del 
territori s’han portat a terme mitjançant la re-
alització, assistència i participació en una sèrie 
d’activitats, com ara jornades, sessions de tre-
ball, tallers pràctics, xarrades, desdejunis em-
presarials, conferències, congressos i trobades 
territorials, amb la intenció de contactar amb 
les entitats públiques i privades presents en el 
territori i fora d’aquest, amb actors locals i fu-
turs prescriptors del projecte i amb tots aquells 
ciutadans i ciutadanes 
en general interessats 
en involucrar-se en 
aquest procés de par-
ticipació. En definitiva, 
la participació i l’enfo-
cament cooperatiu ha 
sigut un element trans-
cendental en la meto-
dologia d’aquest diagnòstic, que ha comptat 
amb el seguiment, orientació i supervisió de 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament 
Local (IIDL) de la Universitat Jaume I, i en què 
han col·laborat personal tècnic i polític de la 
Mancomunitat, els ajuntaments AEDL, les asso-
ciacions empresarials, els sindicats, els centres 
educatius, el teixit associatiu, empreses, coope-
ratives, ONG, comerç local i altres professionals 
de l’àmbit de la cultura, innovació i desenvolu-
pament sostenible, als quals agraïm enorme-
ment la seua implicació en el projecte.

Les fonts consultades per a la realització de 
l’anàlisi integrat del territori han sigut esta-
dístiques, amb dades exactes i susceptibles de 
ser mesurades, i informació qualitativa. Per a 
completar l’anàlisi DAFO i abordar l’examen de 
necessitats i potencialitats de la zona, hem por-
tat a terme una sèrie de processos participatius 
que se centren en quatre tipologies: sessions de 
treball amb els AEDL dels diferents municipis, 
enquestes a persones desocupades a la recer-
ca activa d’ocupació que han permés recollir 

les seues prioritats i opinions sobre diferents 
aspectes d’interés (es realitzen un total de 21), 
qüestionaris (es recullen un total de 20) i en-
trevistes personals en profunditat a informants 
clau. Es realitzen un total de 29 entrevistes a un 
grup de persones expertes en la situació socio-
econòmica i laboral del territori.

L’anàlisi centrat en la situació de la comarca de 
l’Alt Palància incideix en diferents aspectes que 
intervenen directament o indirecta en el mercat 
de treball local i estan relacionats amb la preo-
cupant situació actual en la comarca en relació 
a la desocupació, la despoblació i l’envelliment 

de la població, per un 
costat, però també amb 
l’existència d’un encla-
vament natural de gran 
valor mediambiental 
potencialment genera-
dor de nous jaciments 
d’ocupació, per un altre. 

La comarca de l’Alt Palància és una de les huit 
comarques castellonenques, la quarta més po-
blada per darrere de la Plana Alta, la Plana Bai-
xa i el Baix Maestrat. Es troba al sud-oest de 
la província de Castelló, entre les serres Calde-
rona i Espadà. La seua ubicació entre aquestes 
dues serres declarades Parcs Naturals pel nord 
i sud, junt a l’existència en el seu tram confron-
tant amb Terol dels espais naturals associats a 
la serra de Javalambre, la converteixen en un 
destí amb espais naturals de gran singularitat 
i diversitat.

A través de l’Autovia A-23, l’accessibilitat a la 
comarca és molt bona, potser una de les zo-
nes amb millor accessibilitat de les comarques 
d’interior de la Comunitat Valenciana. L’A-23 
constitueix l’espina dorsal territorial i canalit-
za els desplaçaments per carretera, també els 
intraterritorials. Per altra banda, el traçat fer-
roviari es troba en mal estat, el pitjor de tota 
la xarxa valenciana, el que està dificultant els 
intents de promoure el trànsit de mitjana i llar-
ga distància mentre que els serveis de rodalies 

són realment escassos. Les línies que interco-
muniquen comarques o uneixen aquestes amb 
la metròpoli compleixen, no obstant, una funció 
social indiscutible pel que fa a la vertebració del 
territori i les seues relacions econòmiques i hu-
manes, contribuint a reduir l’impacte del trans-
port en el medi ambient. Per aquest motiu i per 
a potenciar tots els recursos de la comarca, re-
sulta fonamental oferir millors facilitats per als 
mitjans col·lectius de transport, especialment, 
autobusos i ferrocarril.

Segons dades de l’últim Padró Municipal de 
2016 la comarca compta amb una població 
de 24.242 habitants, un 49,11% són dones i un 
50,89% són homes, en una superfície de 965,17 
km2 i amb una densitat de població de 25,12 
hab/km2. L’evolució demogràfica dels últims 
anys ha sigut positiva, incrementant-se el to-
tal de la població comarcal en un 7,89% (perí-
ode 1996-2016), encara que més de la meitat 
dels municipis sofreixen situacions molt preo-
cupants de fort retrocés demogràfic. Una im-
portant proporció de persones majors junt al 
descens en la taxa de natalitat està derivant en 
un envelliment progressiu de la població, més 
concentrat en els municipis amb menys habi-
tants i més allunyats de la costa o de l’eix viari 
comarcal com són Figueres, Matet, Sacanyet, 
Teresa i El Toro.

Aquest envelliment també es reflecteix en un 
índex de dependència superior a la mitjana va-
lenciana. També ací assoleix les seues màximes 
quotes en els municipis més rurals i allunyats 
dels centres i eixos socioeconòmics. Resulta re-
llevant afegir que la comarca de l’Alt Palància 
es converteix junt a la Marina Alta, Baix Segura i 
Camp de Túria, en una de les de major esperan-
ça de vida en el conjunt de la Comunitat Valenci-
ana, segons les dades de l’Observatori Valencià 
de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública (agost 2017). La prolongació de 
l’esperança de vida i el descens en els índexs de 
fecunditat, estan contribuint a la mitjana d’en-
velliment de la població i amb això a l’increment 
de persones dependents. Un creixement vege-

tatiu negatiu en els últims deu anys unit a una 
baixa taxa de natalitat i a un envelliment pro-
gressiu de la població converteix la despoblació 
en un perill urgent per a la dinàmica demogrà-
fica de la zona.

L’estructura de població en el territori ens in-
dica una clara tendència a la concentració en-
torn als municipis més grans amb dinamisme 
socioeconòmic, tal i com succeeix en el conjunt 
provincial. Dels 27 municipis que integren la 
comarca, 22 tenen menys de 1.000 habitants, 
dels quals 18 compten amb una població me-
nor de 500 habitants, i només quatre munici-
pis −Caudiel, Castellnou, Geldo i Navaixes− es 
troben per damunt dels 500 habitants. Amb una 
població entre 1.000 i 2.000 habitants trobem 
tres municipis: Soneixa, Xèrica i Viver, mentre 
que el municipi d’Altura compta amb una po-
blació de 3.621 habitants, i només Sogorb, la 
capital de la comarca, aconsegueix assolir els 
9.005 hab. Encara que Sogorb representa una 
capçalera comarcal forta i estable, el problema 
de la despoblació en la comarca s’accentua any 
rere any. L’amenaça plana, especialment, sobre 
Sacanyet, Matet, Pavies, Gaibiel, El Toro, Figue-
res o Pina.

A aquests problemes demogràfics cal sumar 
aspectes econòmics com ara el futur de l’ocu-
pació. Segons dades del SERVEF a 30 de juny 
de 2017, la taxa d’atur en la comarca ascendia 
al 10,80%, sent l’atur registrat en dones del 
54,48%, per damunt del 45,52% en homes. La 
taxa d’atur femení era 8,96 punts superior al 
masculí. En el sector serveis és on es registra 
la major taxa d’atur (un 66,67%), però també 
un major índex de contractació (64,72%). En lí-
nies generals, el perfil majoritari de la perso-
na desocupada en l’Alt Palància sol ser major 
de 44 anys (el 53,50%, segons dades SERVEF 
30/06/17), més dona que home i amb baixa 
qualificació professional, pel que resulta neces-
sari orientar les especialitats formatives a les 
necessitats actuals del mercat, abordant, espe-
cialment, la problemàtica de les persones de-
socupades de llarga durada i majors de 45 anys 

L’estructura de població en 
el territori ens indica una 
clara tendència en la seua 
concentració en torn als 

municipis de major dimensió 
econòmica. Destaca Segorbe.
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escassament qualificades mitjançant el disseny 
de plans formatius que permeten el reciclatge 
de la població. Es pretén orientar la formació 
cap a la innovació, l’ús de les TIC, l’eficiència 
energètica o la conservació de recursos natu-
rals, la professionalització del sector hostaler i 
turístic, sense oblidar la formació en producció 
ecològica i atenció sociosanitària. Són elements 
clau per a la creació d’ocupació, la revaloració 
d’activitats, com les forestals, molt en auge 
en la comarca, gràcies a la reconeguda oferta 
formativa existent; també les activitats tradici-
onals, com la ramaderia, l’apicultura, la viticul-
tura, o l’elaboració de productes artesans, entre 
altres, basades no tant en competir en preus 
amb productes similars d’altres àrees, sinó a 
partir de la qualitat i la diferenciació com a ele-
ment de competitivitat. 

La millora de l’ocupabilitat és la clau per a aju-
dar totes aquelles persones que es troben a la 
recerca activa d’ocupació. Per a aconseguir-ho, 
haurà d’entrar en joc la formació prèvia. L’ocu-
pabilitat ja no depèn del que hom sap, sinó del 
que pot aprendre. Per això considerem neces-
sari incloure en qualsevol programa d’ocupació 
accions enfocades a l’automotivació, l’apodera-
ment per a una major autonomia personal, la 
definició de l’objectiu professional, millora en 
les competències transversals i l’acompanya-
ment en la recerca d’ocupació. 

El teixit empresarial de la comarca és complex 
i molt divers. L’Alt Palància és un territori on les 
microempreses i els professionals autònoms 
predominen clarament, com a la resta de la Co-
munitat Valenciana. La figura de l’empresari es 
percep enquadrada en un entorn familiar. Per 
tractar-se en la seua majoria de microPIMES, 
l’empresari és una figura propera, clau per al 
desenvolupament del territori. L’activitat agro-
alimentària és rellevant per a l’estructura in-
dustrial de la zona, encara que, en l’actualitat, el 
sector servies, especialment el turisme, repre-
senta la font d’ocupació fonamental; no en va 
l’Alt Palància és, junt amb Els Ports, la comarca 

castellonenca que posseeix major pes específic 
en potencialitat de recursos turístics.

En definitiva, ens trobem en una comarca 
marcada per la ruralitat dels seus municipis 
amb un potencial econòmic, ambiental i soci-
al rellevant. Arguments com la tranquil·litat, la 
qualitat ambiental i paisatgística, el patrimoni 
cultural, els productes agrícoles i artesanals 
autòctons, el contacte amb la natura, entre 
altres, presents en aquests municipis, es po-
den convertir en recursos capaços de generar 
processos d’innovació en el territori els quals 
poden dinamitzar, des d’iniciatives locals, el 
desenvolupament sostenible d’aquest entorn 
amb un gran valor estratègic. La generació 
de noves activitats econòmiques compatibles 
amb el medi rural així com la professionalitza-
ció i potenciació del turisme d’interior es pre-
senten com a vectors de creixement que po-
den oferir una solució a la pèrdua de població 
i a l’envelliment. 

L’Alt Palància ha d’aprofitar les oportunitats que 
li brinda la seua posició avantatjosa en matèria 
d’actius ambientals i culturals, la seua qualitat 
de vida i la seua adaptació a la modernitat per 
a desenvolupar el seu territori de cara al futur. 
Existeixen aspectes a millorar com ara la quali-
tat del patrimoni arquitectònic i dels serveis tu-
rístics, augmentar el component innovador del 
sistema productiu o la complexitat de la seua 
estructura econòmica, que són elements indis-
pensables per a competir amb èxit en l’econo-
mia global del segle XXI.

Considerem que en el marc de treball conjunt 
entre entitats públiques, associacions em-
presarials comarcals i sectorials i agents so-
cials, s’haurien d’abordar actuacions integrals 
d’àmbit territorial, posant en comú els recursos 
existents per a assolir un desenvolupament 
sostenible, una ocupació de qualitat i la com-
petitivitat del teixit productiu i empresarial per 
a millorar la qualitat de vida en la comarca i el 
seu desenvolupament econòmic i social.

L’ALT PALÀNCIA 
LOCALITZACIÓ
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L’ALT PALÀNCIA 
COMUNICACIÓ

L’ALT PALÀNCIA 
POBLACIÓ
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L’ALT PALÀNCIA 
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

L’ALT PALÀNCIA 
FORESTAL
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L’ALT PALÀNCIA 
CULTIUS
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L’ALT PALÀNCIA 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA PLANA BAIXA

Rubén García Peñarroja
Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa 
se situa al sud de la província de Castelló. Abasta 
una part de la Plana Baixa litoral (des de Nules a 
Almenara), arribant cap a l’interior fins al Parc Na-
tural de la Serra d’Espadà, incloent tres dels seus 
municipis (Alfondeguilla, Eslida i Artana).

Format per un total de 10 municipis, la Vall 
d’Uixó és el municipi més important, ja que in-
clou prop del 50% de de la seua població total. 
La resta de municipis són Moncofa, Xilxes, La 
Llosa i la Vilavella.

Després de més de 30 entrevistes en profun-
ditat i l’anàlisi de més de 90 variables del ter-
ritori, s’ha dut a terme un diagnòstic territorial 
per a obtenir una aproximació a la realitat so-
cioeconòmica d’aquests municipis, des d’una 
perspectiva de conjunt i amb l’objectiu de col·la-
borar en la presa de decisions sobre polítiques 
d’ocupació.

A continuació es resumeixen les conclusions 
extretes en cinc apartats.
 
1. HETEROGENEÏTAT DEL TERRITORI.

La diversitat territorial que ens trobem al 
llarg d’aquest espai és el seu principal valor 
per a afrontar les diferents estratègies de 
desenvolupament.

Aquesta diversitat es tradueix en munici-
pis grans (La Vall d’Uixó i Nules tenen més de 
10.000 habitants), mitjans (Moncofa, Almenara, 
La Vilavella i Xilxes tenen entre 2.000 i 10.000 
habitants) i petits (Artana, La Llosa, Alfondegui-
lla i Eslida tenen menys de 2.000 habitants).

També tenim municipis costaners (Nules, Mon-
cofa, Xilxes, La Llosa i Almenara), i localitats 
d’interior que pertanyen a la Serra d’Espadà 
(Artana, Eslida i Alfondeguilla).

Igualment es presenta en el teixit productiu aques-
ta diversitat, ja que, atenent als diferents sectors 
dins de la classificació CNAE, no podem parlar de 
“monocultiu”, en trobar empreses en la pràctica 
totalitat de capítols d’aquesta classificació.

La grandària de les empreses és igualment di-
versa, ja que apareixen tant microempreses 
(amb menys de 10 empleats) com xicotetes 
(entre 10 i 49 treballadors) i mitjanes empreses 
(amb més de 50 empleats i fins a 249). Encara 
que la mitjana total estiga situada en 9,32 treba-
lladors per empresa, aquesta diversitat permet 
cercar sinergies i cooperacions entre vàries fir-
mes per a poder emprendre projectes en comú.

És l’activitat turística la que més es pot benefi-
ciar d’aquesta diversitat, ja que s’afavoreix un 
major nombre de visites amb activitats comple-
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mentàries (a l’activitat que puga oferir el propi 
municipi) que trobem en altres localitats. Així, 
per exemple, podem veure que els municipis 
costaners poden plantejar al turisme alternati-
ves a les activitats relacionades amb la platja i 
que se situen als municipis del Parc Natural de 
la Serra d’Espadà (i viceversa).

Finalment, i gràcies a aquesta diversitat, acci-
ons com jornades de networking poden tenir 
èxit –sorgint aqueixes sinergies de les quals 
parlem– i executar polítiques de km0.
 
2. CREIXEMENT I ENVELLIMENT 
DE LA POBLACIÓ

Aquestes són les prin-
cipals conclusions que 
extraiem de l’anàlisi de-
mogràfica del conjunt 
de les poblacions del 
pacte:

Pel que fa al creixement de la població, la si-
tuació geogràfica del pacte al costat del litoral 
(amb cinc dels seus municipis amb costa) fa 
que siga receptora de fluxos de població, tant 
d’aquella procedent d’altres zones de la matei-
xa Comunitat Valenciana que estan patint el fe-
nomen de la despoblació, com de la procedent 
d’altres regions i països a la recerca d’ocupació. 

La tendència de l’augment poblacional és crei-
xent, a pesar que, en els últims anys i durant el 
període de crisi econòmica, en algun any es pro-
dueixen descensos en el nombre d’habitants.

L’envelliment poblacional sí es manifesta com 
una tendència generalitzada, tant en l’àmbit na-
cional com en l’autonòmic.

Els nous estils de vida, en els quals la dona està 
plenament integrada en el mercat laboral, han 
provocat que les famílies es plantegen tenir un 
segon o tercer fill, tot quedant-se en poc més 
d’un per família.

Tot açò, sumant a més l’augment de l’esperan-
ça de vida, fa que l’edat mitjana de la població 
s’haja incrementat fins a arribar als 42,75 anys 
en el conjunt del pacte, i situant-se en els 47,75 
en algun municipi.

Dins de l’àmbit formatiu se n’ha observat un in-
crement en la població, sent els titulats univer-
sitaris els que més han augmentat en el perío-
de 2001-2011.

L’única cosa destacable en aquest sentit és el 
sentiment generalitzat (per part dels actors co-
neixedors de la realitat econòmica del territori) 

de l’escassa implanta-
ció d’aquest coneixe-
ment adquirit en el teixit 
empresarial, dificultant 
les accions d’innovació 
en les empreses.

Finalment, en relació a la població estrangera, 
es produeix la mateixa situació que en el creixe-
ment poblacional. Des dels inicis de la sèrie ana-
litzada (any 1999), la població estrangera creix 
a un ritme constant, atreta pel cicle econòmic 
expansiu. Aquesta tendència es va truncar en els 
últims anys a causa de la forta crisi econòmica.

Respecte a la procedència de la immigració, la 
majoria és d’origen europeu i africà, suposant 
aquests dos grups el 86,44%, dels immigrants 
l’any 2016.
 
3. ACTIVITATS PREDOMINANTS

Un dels objectius d’aquest estudi és tenir un 
major coneixement de la realitat socioeconòmi-
ca del territori. En aquest sentit, la conclusió ex-
treta sobre els sectors predominants confirma 
diversos fets:

• L’activitat principal pel que fa al nombre 
de treballadors és l’agricultura, si tenim en 
compte tant als empleats donats d’alta en el 
règim agrari com a part dels englobats en 
l’activitat de comerç majorista. 

• Li segueix en importància la indústria. 
Dins d’aquesta, destaca la presència d’ac-
tivitat econòmica en el territori del sector 
ceràmic, amb un 42% dels treballadors de 
la indústria i un 9% del total dels llocs de 
treball de l’espai analitzat.
• El comerç en tots els seus vessants (co-
merç minorista, majorista i venda de vehi-
cles) també ocupa una posició rellevant en 
termes de llocs de treball que manté, enca-
ra que cal observar amb preocupació com 
els canvis en els estils de vida i els avanços 
tecnològics van a afectar a aquest sector, 
sobretot al comerç minorista.
• El sector de la construcció jugava un pa-
per protagonista en la creació de llocs de 
treball en el territori des de la primera dè-
cada d’aquest segle fins a l’actualitat. Mal-
grat mantenir encara uns quasi 1.500 llocs 
de treball en el territori, aquest sector ha 
perdut pes i importància relativa en la per-
cepció de la població.

Un dels aspectes comuns a tots els sectors és 
el baix nivell d’innovació en les empreses, mal-
grat alguns exemples del cas contrari. La falta 
de transvasament de coneixement dels centres 
educatius a les empreses és una de les princi-
pals causes de l’escassa innovació empresarial.

Cal destacar la tradició exportadora de les ac-
tivitats predominants en el territori: tant l’agri-
cultura com la indústria (sobretot l’activitat tau-
lellera) tenen gran capacitat exportadora i de 
penetració en nous mercats.

Per últim, analitzant la qualificació dels llocs 
de treball que ens trobem en el territori, podem 
veure que predominen els llocs de baixa quali-
ficació en totes les activitats. No obstant això, 
també trobem alta qualificació per a tasques 
com el disseny, la comercialització, etc., sobre-
tot en el sector industrial.
 

4. SITUACIÓ DEL TERRITORI DAVANT DE LA 
CRISI ECONÒMICA

El conjunt de poblacions del pacte s’han vist for-
tament perjudicades per la crisi econòmica. En 
termes d’ocupació, pràcticament tots els sectors 
han patit una reculada, sent només l’agricultura 
la que en el període 2007-2016 ha obtingut in-
crements en els llocs de treball que manté, se-
gons les dades del teixit empresarial.

El sector més perjudicat ha sigut el de la cons-
trucció, sobretot a la Vall d’Uixó, on la situació és 
més delicada (ja que en aquesta zona també el 
sector tenia més pes).

Com ja s’ha apuntat amb anterioritat, al llarg de 
les entrevistes realitzades, el sector de la cons-
trucció ha desaparegut de l’imaginari col·lectiu 
per no ser identificat com a sector predominant, 
quan, certament, va tenir un gran pes en l’econo-
mia dels municipis del pacte que encara hui en 
dia manté, amb quasi un 10% de les empreses 
i pràcticament un 7% de les ocupacions, sent el 
quart sector en importància de llocs de treball 
l’any 2016.

S’han identificat dos períodes al llarg de la crisi: 
el primer, des de l’any 2007 fins als anys 2012 i 
2013, sent aquesta etapa la més greu de la crisi; 
el segon, que comprèn des dels anys 2013 fins a 
l’actualitat, en el qual en alguns sectors s’aprecia 
un repunt pel que fa a llocs de treball. En tot cas, 
no existeix consens en relació al debat sobre si ja 
hem eixit de la crisi o no, però sí apareix la unani-
mitat en referir el preu que s’ha pagat per aquesta 
recuperació. En les entrevistes fetes en profundi-
tat es posa l’accent en la qualitat del treball, en la 
precarietat laboral i en els salaris baixos.

La crisi ha produït un canvi en la societat. Es cor-
re el perill de veure com la fugida de talents pro-
duïda en els anys de crisi més severa no torne al 
territori dels seus orígens. Els que tornen, ho fan 
amb el descoratjament de veure com la situació 
en la seua destinació no va ser com esperaven.
Un altre perill és veure com determinats sectors 

Cap destacar la tradició 
exportada de les activitats 

predominants en el territori. 
Tant l’agricultura com 

l’industria.
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de la població van a tenir grans dificultats per ac-
cedir a un lloc de treball. Si bé abans de la crisi 
s’identificava aquest col·lectiu com els majors de 
45 anys, en el moment actual aquest llistó d’edat 
ha baixat, i ens trobem col·lectius amb menys edat 
en aquesta mateixa situació. És per açò que ini-
ciatives com la del curriculum cec, on s’exposen 
només les habilitats del candidat i no les seues 
dades personals (ni l’edat ni la foto), són positives 
per a aquests col·lectius, que han de competir 
amb gent més jove pels mateixos llocs de treball.
 
5. PERSPECTIVES DE FUTUR

No ha d’existir lloc per al descoratjament en la 
possibilitat de revertir la situació i tornar a xifres 
de desocupació per sota del 10%. Segons l’EPA, 
en la Plana Baixa la taxa de desocupació és del 
18,92% en el 1er trimestre del 2017. Es tracta 
d’una dada més àmplia (referit al total dels 23 
municipis de la demarcació administrativa de la 
Plana Baixa,) però, tenint en compte com es con-
fecciona l’indicador, podem prendre com a refe-
rència l’esmentada dada d’atur registrat com a 
vàlida per al conjunt del pacte.

S’ha de ser optimista, ja que es poden prendre 
les mesures, tant des del pacte territorial com 
des d’altres institucions, per a dinamitzar l’activi-
tat econòmica en el territori. Sectors com l’agri-
cultura, la indústria, el turisme i també la cons-
trucció poden consolidar-se i millorar les seues 
xifres d’ocupació.

Al llarg de les entrevistes s’han plantejat inicia-
tives que han d’observar-se a llarg termini, que 
s’han de consensuar i fer partícip a tota la soci-
etat, i veure representats tots els municipis del 
pacte en les seues estratègies. S’ha d’avançar 
més en innovació i formació, en tot allò relacio-
nat amb l’economia verda, i en l’economia digital. 
Malgrat no disposar d’alguna de les competènci-
es per a fer-ho, es disposa d’una eina molt im-
portant: el propi Pacte Territorial. A aquesta enti-
tat correspon prendre la iniciativa dels projectes 
perquè pertanguen al conjunt de la societat i a 
tots els seus municipis.

Si som capaços de deixar entreveure que aquest 
projecte té l’únic color polític de millorar les 
polítiques d’ocupació i aconseguir aqueix 10% 
de taxa d’atur, s’estarà més prop d’aconseguir 
aquest objectiu.

LA PLANA BAIXA 
LOCALITZACIÓ
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LA PLANA BAIXA 
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LA PLANA BAIXA 
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LA PLANA BAIXA 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

EL RACÓ D’ADEMÚS

Ricard Calvo, Enric Sigalat
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València

El Racó d’Ademús és un territori on existeix un 
procés natural (innat) de participació comarcal, 
derivat en gran mesura de la realitat geogràfi-
ca i de la necessitat de donar-se suport els uns 
als altres per a poder disposar de determinats 
serveis, si bé es tracta d’una visió conjunta amb 
moltes limitacions i amb grans resistències que 
encara cal superar. Derivat d’aqueixa doble re-
alitat, el Racó no compta en aquests moments 
amb un Acord Comarcal per a l’ocupació, però sí 
amb la ferma voluntat de treballar-hi, ja que s’ha 
iniciat el procés de la seua constitució.

Destaca per damunt de la resta la importància 
que assumeix el context natural en el disseny 
del desenvolupament socioeconòmic futur de la 
comarca. L’enclavament físic del Racó d’Ademús 
i les seues potencialitats es converteixen, sense 
cap dubte, en l’element transversal a qualsevol 
iniciativa que es puga plantejar, bé estiga aques-
ta vinculada amb l’agricultura i la ramaderia, 
amb el turisme, amb el sector d’indústria agro-
alimentària, amb la caça i la pesca o amb l’orga-
nització d’esdeveniments esportius. Existeix un 
destacat grau de conscienciació mediambiental 
per part de tots els actors implicats, conscients 
d’aquesta potencialitat per al desenvolupament 
i, per tant, molt implicats en tindre’n cura. Mal-
grat açò, també és ampli el consens en la deixa-
desa observada en la cura del mitjà natural, tant 
per l’escassetat de recursos destinats a la seua 

conservació (per exemple a la poda i neteja de 
muntanyes, que porta molts anys sense un pla 
d’actuació en condicions) com per les dificultats 
legislatives que comporta la seua regulació (per 
exemple per la impossibilitat de neteja particular 
de muntanyes o del tall de llenya procedent d’ar-
bres caiguts sense una autorització expressa a 
aquest efecte).

Amb tot, el Racó d’Ademús compta amb un en-
torn privilegiat, dotat d’alt valor estratègic i amb 
una qualitat mediambiental que li confereix un 
alt valor potencial. Per tant, qualsevol estratè-
gia de desenvolupament local sostenible per al 
territori ha de tenir en compte el recurs natural 
com a signe distintiu de la comarca. 

En contra d’aquest enclavament juga la distància 
de la comarca amb la resta de la província, que 
l’allunya de la seua dinàmica habitual. A açò cal 
afegir-hi el tradicional dèficit existent en les in-
fraestructures per a l’accés, escasses i dolentes 
en gran part de la comarca. Carreteres i mitjans 
de transport molt limitats, que, al seu torn, donen 
pas a altres infraestructures també millorables, 
com ara el subministrament elèctric o la conne-
xió a internet, que fluctua amb facilitat i depèn en 
gran mesura de l’oratge que faça.

Pel que fa al capital humà, la població del Racó 
d’Ademús respon a un patró de població d’interi-
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or que ha envellit amb el temps; tant és així, que 
la població major de 64 anys representa més 
d’un trenta per cent del total. El principal tret ca-
racterístic dels seus recursos humans és la seua 
mancança a nivell tècnic, derivat d’una banda de 
la falta de vinculació amb el territori dels profes-
sionals destinats, personal docent, sanitari i/o 
administratiu majoritàriament, i per una altra, 
per la inexistència d’un personal autòcton dispo-
nible per a cobrir algun d’aquests llocs. Tot açò 
en gran mesura deriva dels processos de despo-
blació (especialment de joves) que durant molts 
anys ha afectat i afecta a aquesta comarca. A 
causa d’aquest procés de despoblament juvenil, 
en general el nivell for-
matiu de la població re-
sident és, més aviat, baix 
o molt baix. 

Molt relacionada amb la 
realitat geogràfica del 
Racó d’Ademús està la presència d’un mercat la-
boral comarcal que substitueix al local, a causa 
de la proximitat entre els municipis, malgrat la 
dispersió poblacional d’una part de la seua gent. 
Està basat principalment en activitats tradicio-
nals a les quals se’ls ha afegit, amb el pas dels 
anys, el turisme rural i tot el que hi comporta. 
Es tracta d’un mercat laboral molt artesanal, poc 
qualificat, endogàmic en el seu plantejament i 
amb resistències a la innovació. El saldo migra-
tori laboral és reduït, ja que és poca població la 
que ix diàriament fora a treballar, i no és signifi-
cativa aquella que acudeix al Racó cercant el seu 
lloc de treball, a excepció dels treballs qualificats 
(personal docent, sanitari i administratiu) en els 
quals la immigració laboral sí és significativa.

Al seu torn, és una població amb grans dificul-
tats per a accedir a la formació, tant reglada com 
contínua, originades per la distància i les infra-
estructures deficients. Els estudis sobre el nivell 
formatiu dels demandants aturats registrats en 
el SERVEF (2017) extrauen una xifra preocupant: 
la majoria dels demandants d’ocupació de la co-
marca no posseeix el títol de graduat escolar o 
equivalent, concretament el 41,4%; un 18,7% del 

total assenyalen haver finalitzat la primera etapa 
d’educació secundària i posseir el títol de gradu-
at escolar o equivalent; solament un 5,6% dels 
demandants aturats inscrits posseeix un nivell 
formatiu d’ensenyaments universitaris. 

Les dificultats existents vinculades amb la dis-
persió de la població sobre el territori –amb una 
estructura de municipis i pedanies de reduïda o 
molt reduïda dimensió– no facilita l’articulació 
d’una realitat sociocultural que permeta una vida 
social activa i activada. Malgrat aquesta resis-
tència estructural, sí hem pogut detectar entre la 
població (almenys entre els actors que han par-

ticipat en l’estudi) una 
percepció més o menys 
conjunta de la proximi-
tat real entre els munici-
pis del Racó, comparada 
amb les distàncies que 
han de recórrer per a 

connectar-se amb l’exterior. Açò suposa, supe-
rades aquestes resistències inicials, l’existència 
d’un element facilitador de la visió de conjunt 
que permet una certa activació de la vida social i 
cultural de la comarca.

Hi ha factors que generen moltes dificultats a 
l’hora d’establir-se en el territori, ja que l’accés a 
les ciutats és dificultosa i les instal·lacions bàsi-
ques d’energia i telecomunicacions són pràctica-
ment inexistents. Són, per tant, un obstacle im-
portant per a l’assentament de noves empreses 
en la comarca, que acaben per cercar altres llocs, 
preferiblement en zones urbanes amb grans as-
sentaments poblacionals i que els confereixen 
cobertura en les infraestructures citades. 

A açò cal afegir que, si bé la població del Racó 
d’Ademús es defineix com a activa, gens ociosa 
i amb gran capacitat per a l’adaptació i subsis-
tència, ja que estan acostumats a cercar alter-
natives viables que suplisquen les dificultats que 
genera la llunyania, no es defineixen com un ter-
ritori emprenedor ni innovador, deixant, en certa 
manera, que aquesta tasca la desenvolupen els 
líders públics. Molt destacable és la visió que te-

nen els actors del fet que la innovació comarcal 
vindrà definida en termes de capacitat de man-
comunar esforços i generar sinergies entre tots. 

L’absència d’un teixit empresarial comarcal con-
sistent i la consegüent dependència productiva 
de la contractació per part de les administraci-
ons públiques –motors comarcals generadors 
indirectament de quasi el 80 per cent de l’ocupa-
ció– emmarquen la realitat. 

Malgrat que en l’imaginari de la població el pro-
blema de la desocupació és una realitat, es tracta 
de municipis on la desocupació real és pràctica-
ment inexistent donada la presència d’economi-
es de caràcter submergit que permeten generar 
els recursos econòmics suficients per a continu-
ar amb la seua vida normal. Per tant, la taxa ofi-
cial de desocupació de la comarca no reflecteix 
la realitat que s’observa en els seus carrers.

En aquest sentit, cal dir que l’ocupació té un gran 
component de causalitat que comporta una im-
portant temporalitat, tant per a l’Administració 
pública —que contracta quan té una ajuda, sub-
venció o programa concedit— com per als petits 
empresaris que cerquen mà d’obra mentre pu-
guen tenir algun treball que realitzar. En tots dos 
casos, quan acaba l’obra o servei per al qual es 
va contractar, el personal retorna a la seua situ-
ació anterior de desocupació.

Els treballs oferits són, en general, poc qualifi-
cats, a excepció dels ocupats habitualment per 
treballadors procedents de fora de la comarca 
(personal sanitari, docent o administratiu). Açò 
és degut d’una banda al funcionament de les 
borses d’ocupació, que no tenen en compte la re-
sidència del subjecte, i per una altra, a la no exis-
tència o insuficiència de professionals oriünds 
que puguen ser contractats, o la no voluntat de 
tornada en el cas que existisquen. 

Açò, indirectament, origina problemes de falta 
d’implicació amb el territori, manifestats en la 
no vinculació amb la zona (donada la seua no 
residència) i amb les activitats que es puguen 

realitzar fora del seu horari de treball, i en la no 
continuïtat temporal, intentant estar el menor 
temps possible en aquesta destinació laboral. I 
a més amb l’agreujant que la població natural 
del Racó que ara no és resident, tampoc accepta 
molts dels treballs que s’hi oferixen.

Des de la perspectiva socioinstitucional, sí exis-
teix un destacable nivell relacional entre els dife-
rents actors socials; tant és així, que la majoria 
d’associacions existents en el Racó són de ca-
ràcter comarcal i no local. Molt destacat ha sigut 
el treball desenvolupat des de la Mancomunitat 
en el tema de serveis socials o de guarderia, 
que han generat una xarxa operativa d’alt valor 
afegit, ben percebut per la població, tant per la 
usuària com per la resta.

El lideratge-motor productiu de la comarca, que 
com hem esmentat amb anterioritat recau en 
l’Administració Pública, arriba a proporcionar 
tres de cada quatre ocupacions que s’hi generen, 
tant de manera directa com indirecta. A açò li se-
gueix el sector agroalimentari i turístic –amb un 
percentatge pròxim al 10 per cent–, la construc-
ció amb un 5-6, i finalment un simbòlic paper mí-
nim del comerç existent. Tots ells són majoritàri-
ament treballadors autònoms per compte propi 
que subsisteixen com poden en la seua activitat, 
i açò es fa present de diferents maneres: en pri-
mer terme, una dependència en la iniciativa i el 
lideratge territorial, materialitzada en una cessió 
implícita de la seua representativitat en favor de 
l’actor públic, convertint-se, aquest, en el motor 
territorial; i junt a açò, els actors públics (ajunta-
ments i Mancomunitat) han assumit l’exercici del 
lideratge del territori, tant en la presa de decisi-
ons com en la posada en marxa d’iniciatives per 
al desenvolupament socioeconòmic del territori. 
En segon lloc, una dependència en la prestació 
de serveis a la població (serveis socials, guar-
deries infantils, serveis a la tercera edat, progra-
mes d’ocupació, promoció del turisme, etc.) que 
han tingut com a impulsora l’Administració Pú-
blica, bé local, bé comarcal. Es tracta de serveis 
que, de no ser pels estaments públics, difícilment 
s’hagueren dut a terme. No obstant, cal assenya-

Factors que generen 
moltes dificultats a l’hora 

d’establir-se en el territori, 
ja que l’accés a les ciutats és 

dificultós.
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lar que és difícil assentar-se en territoris com el 
diagnosticat donades les seues particularitats, i 
per açò cal també incentivar-los. El que s’ha dit té 
gran vinculació amb la tercera dimensió propo-
sada en què es manifesta aquesta dependència, 
l’econòmica o pressupostària, en la qual tenen 
molta influència les dinàmiques generades des 
de l’inici de la dècada dels vuitanta, quan es va 
apostar per un procés de descentralització cap a 
allò local que va derivar en una municipalització 
de molts dels serveis prestats, amb la conse-
güent generació d’una despesa pública amb càr-
rec als pressupostos de l’Administració en qües-
tió. Açò comporta, necessàriament, la reserva de 
recursos públics per a la seua implementació, 
partides que han anat augmentant d’importàn-
cia en els pressupostos amb el pas dels anys, i 
que les administracions públiques locals s’han 
vist obligades a finançar i a preveure pressupos-
tàriament, en detriment de la seua utilització per 
a altres menesters locals.

Per tot açò, les línies de treball futures, passen per:

1. Promocionar i afermar la visió comar-
cal (estratègia de conjunt) a tots els nivells: 
institucional, administratiu, econòmic, so-
cial, productiu, cultural o soci-sanitari, en-
tre altres, que permeta un millor aprofita-
ment dels recursos disponibles.
2. Aprofitar els recursos naturals disponi-
bles en totes les seues dimensions, com 
ara paisatges i turisme rural, qualitat de 
vida i tranquil·litat, oferta turística comple-
mentària o, fins i tot, a través de la gene-

ració d’una indústria agroalimentària, pro-
ductora i transformadora, que aporte un 
valor afegit.
3. Atendre a les singularitats concretes 
d’aquest territori, el que suposa l’adapta-
ció de polítiques tenint en compte factors 
propis del Racó com ara la llunyania, les 
característiques de la població, etc. cer-
cant, en tot moment, que les polítiques dis-
senyades per al territori li siguen d’utilitat.
4. Lluitar contra el procés de despobla-
ment, sobretot juvenil. Per a fer-ho, és ne-
cessari generar oportunitats a través de 
vertaders projectes de vida que proposen 
l’acostament de la població, la possible 
tornada d’una part de la mateixa, o la po-
tenciació de segones residències entre la 
població natural del Racó que no hi viu.
5. Millorar les infraestructures bàsiques 
necessàries per a l’emprenedoria, com ara 
la connexió a internet, la millora del submi-
nistrament elèctric, les infraestructures de 
carreteres, o els transports que permeten el 
contacte amb l’exterior de manera contínua.
6. Fomentar les iniciatives “autòctones”. 
Ajudar a emprendre, a través d’un empo-
derament de la població. I, complementà-
riament a l’anterior, una formació en com-
petències digitals per a un mercat laboral 
del segle XXI ja alineat amb les noves tec-
nologies de la informació i la comunicació.
7. Generar una marca pròpia d’ “El Racó 
d’Ademús” que aporte un valor afegit i dife-
renciat de la resta, i que puga ser utilitzat 
per diferents productes de la comarca.

EL RACÓ D’ADEMÚS 
LOCALITZACIÓ
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EL RACÓ D’ADEMÚS 
COMUNICACIÓ

EL RACÓ D’ADEMÚS 
POBLACIÓ
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EL RACÓ D’ADEMÚS 
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

EL RACÓ D’ADEMÚS 
FORESTAL
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EL RACÓ D’ADEMÚS 
CULTIUS

EL RACÓ D’ADEMÚS 
CONTRACTES
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EL RACÓ D’ADEMÚS 
ATUR

EL RACÓ D’ADEMÚS 
PATRIMONI
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EL RACÓ D’ADEMÚS 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

ELS SERRANS

Ricard Calvo, Enric Sigalat
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València

La comarca dels Serrans, també coneguda com 
La Serrania, se situa a l’interior de la província 
de València. Es tracta d’una comarca d’àmplia 
extensió, ja que compta amb 140.528 Ha de les 
quals se’n destinen a finalitats agrícoles una 
part molt gran, 133.520,83 Ha, és per això que 
l’agricultura continua sent una activitat amb un 
pes important en la comarca. El territori con-
tinua essent un recurs fonamental per al seu 
desenvolupament, tant per a l’agricultura i la 
ramaderia, —que tenen la seua presència com 
a activitats primàries— com per a activitats 
com ara el turisme, que s’hi desenvolupen. 

Està conformada per un total de 19 municipis, 
que responen a tres realitats diferents: una més 
d’interior, que coincidiria majorment amb l’àm-
bit d’actuació de la Mancomunitat de l’Alt Túria; 
una segona, més vinculada amb els municipis 
més orientals (liderats per El Villar); i una terce-
ra, més al sud-est, les relacions de la qual són 
més intenses amb municipis d’altres comarques 
contigües com el Camp de Túria que amb els 
seus conveïns comarcals, degut en gran mesura 
a les similituds de les característiques producti-
ves del seu territori (regadiu i taronges).

Des del punt de vista organitzatiu-administra-
tiu, la realitat comarcal dels Serrans s’estructu-
ra també entorn de tres grans realitats: per una 

part, l’existència durant els anys 2006 i 2011 
d’un Pacte Comarcal per l’Ocupació, però que 
en l’actualitat es troba en estat latent des que a 
l’abril de 2014 es realitzara l’última reunió; per 
una altra, la presència de dues Mancomunitats, 
la de l’Alt Túria i la dels Serrans, la primera amb 
seu a Toixa i que engloba cinc municipis (Aras 
de los Olmos, Benaixeve, Xelva, Titaigües i Toi-
xa), i la segona situada a El Villar, i que recull 
els municipis de Les Alcubles, Andilla, Bugarra, 
Calles, Casinos, Xulilla, Xestalgar, Figueroles de 
Domenyo, La Llosa, Llosa del Bisbe, Pedralba, 
Sot de Xera i el Villar, tot quedant dos munici-
pis (Alpont i Domenyo) no enquadrats en cap 
d’aquestes dues estructures comarcals. Al-
pont va estar fins a 2011 en la Mancomunitat 
dels Serrans i actualment no ho està, i Dome-
nyo que, malgrat pertànyer a la comarca dels 
Serrans, està integrat administrativament en la 
Mancomunitat i en l’Acord Territorial per l’Ocu-
pació del Camp de Túria. A tot açò, cal afegir que 
Casinos, comarcalment pertanyent al Camp de 
Túria, en 2017 va sol·licitar la seua integració 
en la Mancomunitat dels Serrans, compartint 
aquesta condició amb la del Camp de Túria. Els 
Serrans no compta en l’actualitat amb un Acord 
Territorial per l’Ocupació.

Pel que fa a les Mancomunitats, ambdues sor-
giren amb un objectiu clar i determinat: la ne-
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cessitat de mancomunar la prestació de deter-
minats serveis, la gestió de recursos conjunts i 
la promoció del turisme de la zona. En tots dos 
casos, els serveis prestats de manera man-
comunada han anat a més —tant en quantitat 
com en continguts (qualitat)— abastant, a més 
dels serveis citats, altres com serveis socials, 
recollida de residus sòlids, AEDL mancomunat 
(responsable al seu torn de la coordinació de 
projectes conjunts) i contractació puntual de 
tècnics i professionals per al desenvolupament 
de projectes concedits. 

Els recursos naturals són, sense cap dubte, un 
dels principals potenci-
als de la comarca dels 
Serrans, tant des de la 
seua possible utilització 
per al turisme, l’agricul-
tura i la ramaderia com 
per a activitats fores-
tals, entre altres. L’en-
clavament geogràfic de la comarca, la seua re-
alitat orogràfica i el pas del riu Túria fan que les 
potencialitats siguen substancialment majors 
que les d’altres territoris. Es tracta d’una com-
binació de paisatge de muntanya amb paisatge 
aquàtic, que permet pensar en una oferta molt 
àmplia d’activitats al turista, des de senderes i 
rutes a peu, a cavall o amb bicicleta, fins a acti-
vitats vinculades amb el llit del riu o la proximi-
tat dels embassaments.

Pel que fa a l’agricultura, estem davant d’una co-
marca on la importància d’aquesta continua sent 
destacada, i de la qual una gran part de la co-
marca viu directament o indirecta. Un dels grans 
reptes als quals s’enfronta l’agricultura serrana 
és el de la renovació generacional, que a priori 
no sembla estar garantida, malgrat la seua im-
portància. Des d’algunes posicions, es plantejava 
com a possible solució cercar altres opcions com 
ara el lloguer o la venda de terres que pogueren 
suplir aquesta manca de renovació generacional 
existent en l’agricultura de la comarca. Es trac-
ta d’una situació que en la zona sud sí s’estava 
començant a percebre, ja que s’està assistint a 

un procés de concentració del terreny agrícola, 
sobretot de regadiu, que s’està comprant per 
macrofirmes agrícoles que estan iniciant un pro-
cés de reconcentració de les finques (taronges i 
hortalisses principalment), les quals ocupen per-
sonal de la zona per al seu manteniment, perso-
nal que en molts casos ha refusat fer-se càrrec 
directament dels terrenys familiars i que ara els 
treballa sota les ordres d’un tercer.

En aquest sentit, las potencialitats d’aprofi-
tament del terreny no passen únicament i ex-
clusiva per la potenciació de l’agricultura, sinó 
que la ramaderia també pot tenir el seu paper 

destacat com a doble 
element generador de 
riquesa: d’una banda, 
com a activitat em-
presarial, granges prin-
cipalment (com ja està 
ocorrent en alguna de 
les zones de l’Alt Túria, 

on en els últims anys aquesta activitat ha sigut 
l’activitat estrella d’autoocupació), però també 
com a activitat que permet realitzar indirecta-
ment tasques de manteniment de la muntanya 
a través del pasturatge. Les activitats forestals 
també suposen un punt fort del capital natural. 
Encara que la importància de la muntanya com 
a recurs no ha sigut una de les apostes des dels 
últims governs −sinó més aviat tot el contrari−, 
s’ha observat un procés d’abandó des de fa unes 
dècades i que suposa un risc molt considerable 
en cas d’incendi. A més, la muntanya pot ser ge-
neradora d’altres fonts de negoci, com ara bio-
massa, pasturatge, usos alternatius, llenya, etc. 

Però no tot són avantatges de la ubicació ge-
ogràfica, perquè cal esmentar com a clara di-
ficultat les infraestructures d’una part de la 
comarca, com ara els mitjans de transport exis-
tent, especialment les manques en el transport 
públic, tant intern de la comarca com de relació 
amb l’exterior d’aquesta. 

Un altre tret definitori d’aquesta comarca, i en 
general de l’interior valencià, és el procés de 

despoblació al que s’ha vist sotmès en les últi-
mes dècades, i que es converteix en un element 
clau a tenir en compte en qualsevol actuació que 
s’hi pretenga implantar. El capital humà de la co-
marca respon a una dinàmica definida pel pro-
cés de despoblació de la gent jove formada, i per 
una població resident, joves i no tan joves, amb 
baixos nivells formatius, amb poca o fins i tot nul-
la motivació cap a la formació. Per tots és cone-
guda l’oferta estàtica de programes del SERVEF, 
concebuda de manera macro, i que la població 
dels Serrans percep com a poc aplicable, per la 
qual cosa costa de posar en funcionament i en 
molts casos ni tan sols això. També influeix que 
a nivell comarcal, l’oferta formativa reglada no 
siga massa àmplia, només hi ha formació secun-
dària en l’I.E.S. d’El Villar i en el de Xelva.

Pel que fa a la desocupació, la taxa d’atur re-
gistrat segons el SERVEF (setembre, 2017) és 
del 9,95%; l’índex de rotació contractual (con-
tractes/persones) es xifra en 0,23, inferior tant 
al de la província (0,54) com al de la Comunitat 
(0,47), la qual cosa apunta a una situació d’ac-
cés a l’ocupació més dificultosa. Els mercats 
laborals de la comarca es veuen afectats per la 
demarcació que realitzàvem anteriorment, en 
la qual dividíem en tres la comarca (part nord 
de l’interior, zona sud i zona est). Es tracta d’un 
mercat laboral, en general, de proximitat i, en 
gran mesura, de subsistència, vinculat princi-
palment a l’agricultura i a les petites empreses 
existents. Es tracta d’un mercat laboral amb 
reticències importants a la innovació, princi-
palment derivat del seu caràcter conservador, 
tradicionalista i de la seua escassa qualificació, 
no sent els saldos migratoris, a priori, signifi-
catius ni representatius de la comarca. La po-
blació jove formada ha cercat altres llocs per a 
establir-se, sense plantejar-se la tornada a la 
comarca. Aquest estancament de la població 
també té a veure amb el gradual envelliment al 
que estan assistint.

La dispersió de la població i la gran extensió de 
la comarca dels Serrans és un clar fre a l’exis-
tència d’un capital social i cultural que possibi-

lite el desenvolupament, tot i que existeix cert 
capital a nivell micro (local) on els actors sí són 
capaços d’interactuar en major mesura entre 
ells, generant una realitat sociocultural interes-
sant, i sent les Administracions públiques —so-
bretot locals— els motors, promotors i actors 
capdavanters per a la generació de capital so-
cial i cultural.

Pel que fa a les xarxes territorials de caràcter 
empresarial, atès que el teixit empresarial no 
és massa ampli, no és el més desitjable. El pre-
domini de microempreses fa que la generació 
de xarxes entre elles siga pràcticament inexis-
tent quan abandonem l’àmbit de la localitat. En 
la comarca, excepte alguna excepció, no hi ha 
grans empreses. Es tracta principalment de PI-
MES. El nombre total d’empreses és de 1.019 i 
la majoria centren la seua activitat en el sector 
comercial, transport i hoteleria, el 24,7%. Els 
segueixen les empreses de serveis (16,7%) i la 
construcció (10,8%). 

Atès que la capacitat d’innovació de la comar-
ca va molt relacionada amb la seua capacitat 
empresarial, en aquest sentit, l’absència d’un 
capital empresarial sobre el territori en difi-
culta l’existència. Si a açò afegim l’essència 
immobilista que impregna al serrà, encara es 
dificulta en major mesura aquest procés, influ-
enciat per l’excessiu localisme que perdura en 
la zona. Es tracta aquesta, possiblement, d’una 
de les resistències que més dificulta la cons-
trucció d’un model supralocal per a l’ocupació 
i el desenvolupament municipal de la comarca. 
En açò, molt ha tingut a veure l’escassa (inexis-
tent en alguns moments) tradició de treball en 
conjunt, amb una visió comarcal o almenys su-
pralocal, no existint aqueixa visió conjunta ni a 
nivell polític ni tècnic, que aparentment sem-
blaria més accessible. Hi ha una gran disper-
sió entre els municipis, la qual cosa facilita la 
individualització de les actuacions i dificulta la 
generació d’una visió conjunta. 

Malgrat açò, cal apuntar que l’aprofitament i 
potenciació de les iniciatives de col·laboració 

Un traç definitori d’esta 
comarca, i en general de 
l’interior valencià, és el 

procés de despoblació al 
qual s’ha vist sotmès en les 

últimes dècades.
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públic-privades per al desenvolupament de di-
versos programes i iniciatives és una aposta 
que s’està valorant en alguns territoris de la 
comarca. En aquest sentit, un dels processos 
requerits per la comarca per als pròxims anys 
serà la innovació en temes relacionats amb el 
turisme. L’especialització del turisme com a 
element d’èxit  —amb un objectiu de conjunt— 
es converteix en un element essencial. Es tracta 
d’un recurs, el turístic, no tan sols vinculat amb 
el paisatge o amb el recurs natural en estat pur, 
sinó vinculat amb els recursos naturals on apa-
reixen altres elements que també són d’impor-
tància i donen mostra que es tracta d’un recurs 
sobre el qual s’ha treballat des de fa temps i 
que comença a donar els seus fruits (existència 
de museus, rutes dissenyades per a persones, 
bicicletes –BTT-, cavalls, etc., detectats potenci-
als annexos). 

La desconfiança respecte de les polítiques i ac-
tuacions que s’emprenguen des d’administra-
cions foranes és generalitzada, perquè moltes 
d’elles semblen tenir molt poca viabilitat. És 
una qüestió de centrar la mirada en allò mi-
croeconòmic i deixar de costat les solucions 
macroeconòmiques, essència del desenvolupa-
ment econòmic local. 

Com a conclusió, presentem en format de decà-
leg les propostes, a partir de deu frases extre-
tes de les entrevistes realitzades que les exem-
plifiquen a la perfecció, i que aporten un valor 
afegit, ja que tant les estratègies com les acci-
ons plantejades van ser validades pels actors 
participants en una sessió de treball realitzada 
a aquest efecte:

1. “… necessitem que s’atenguen les singulari-
tats del nostre territori…”, el que suposa ade-
quar el marc regulador de les actuacions 
vinculades amb el desenvolupament per a 
aprofitar els recursos i generar-hi espais.
2. “… cal aproximar la formació al territori…”. 
Açò comporta l’adaptació i respecte de les 
característiques pròpies dels Serrans: po-
blació, distàncies, ràtio poblacional, etc.

3. “… generar projectes des de i per al territo-
ri…”. El territori ha de ser capaç de generar 
aquests projectes, cosa que sí que està pas-
sant en una part de la comarca però no en 
la resta; i al seu torn, una vegada generats, 
han de ser validats i han de tenir el suport 
d’estaments oficials externs a la comarca, i 
no denegats o paralitzats per no ajustar-se 
a les directrius exògenes marcades.
4. “… cal fixar dones i joves al territori…”. Cer-
car la generació de pols d’atracció per a re-
vertir el procés de despoblació rural.
5. “… Els Serrans: tan a prop i tan lluny…”. Mi-
llora de les infraestructures i transports, ja 
que sense transport es limita l’ocupació, i 
sense ocupació no hi ha transport.
6. “… l’ocupació en zones d’interior compleix 
un paper social…”. És indubtable que l’ocu-
pació en zones d’interior no solament com-
pleix amb la seua faceta laboral, sinó que 
té una importància social molt destacada. 
En aquest sentit, sí que considerem impor-
tant parlar de processos de millora social 
en aquesta zona que, necessàriament, ens 
ha de portar a pensar en processos de so-
cio-ocupabilitat.
7. “… cal fomentar la iniciativa privada…”. En 
aquest sentit, existeixen activitats en les 
quals no seria difícil involucrar la població 
emprenedora o amb ganes d’autoocupar-se 
i mantenir la seua ocupació. És el cas de 
taxis comarcals, alguns serveis bàsics a la 
comunitat o serveis factibles de ser itine-
rants entre diferents localitats (perruqueri-
es). També és una possibilitat idònia per a 
projectes vinculats amb el tractament de 
muntanyes i activitat forestal, i inclús en 
recuperació de zones de mines. No podem 
oblidar que hi ha experiències prèvies que 
estan donant bons resultats, i que podrien 
ser mostrades com a bones pràctiques; és 
el cas d’activitats multiaventures, fomenta-
des des de l’esfera privada amb un suport 
de l’esfera pública.
8. “… dimensionar estratègicament les poten-
cialitats naturals del territori…”, basades en 
l’aprofitament de l’espai natural, tant per a 

turisme com des del punt de vista agroali-
mentari (oli, vi, etc.). Es tractaria de poten-
ciar i treballar allò autòcton, que moltes ve-
gades s’ha deixat de costat. Açò permetria 
generar productes de qualitat amb un alt 
valor afegit.
9. “… Qui lidera el territori? …” . Les adminis-
tracions locals, sense lloc a dubte, són l’ele-
ment locomotora de la zona.
10. “… compartim projectes, però… compartim 
el projecte? … és necessari superar els loca-

lismes i les polítiques de campanar…”. Es pro-
posa com a necessari articular un procés 
de reflexió que permeta determinar quines 
polítiques poden/han de ser comarcals i 
quines polítiques haurien de ser locals, ja 
que no tot és susceptible, ni idoni, que siga 
desenvolupat des d’estaments locals ni 
comarcals. Per a tal fi, la visió integral del 
territori ha de presidir el procés: pensar en 
comarca, en accions que possibiliten la ge-
neració de desenvolupament per al conjunt.
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ELS SERRANS 
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ELS SERRANS 
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ELS SERRANS 
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ELS SERRANS 
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ELS SERRANS 
PATRIMONI

ELS SERRANS 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC



439438

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

EL CAMP DE MORVEDRE

F. Xavier Delgado Franco, Carles Rodrigo Alfonso, 
Clara M. Chorques Sanz, Agustín Pons Contreras
Pacte Territorial per l’Ocupació Camp de Morvedre

Una breu introducció a territori i societat.

El Camp de Morvedre és un territori complex 
format per un potent eix urbà (Sagunt-Port de 
Sagunt i Canet d’en Berenguer) i els territoris 
més o menys rurals de la Vall de Segó o les 
Valls i la Baronia, una realitat que s’ha traduït 
sobre el terreny en l’existència de dues manco-
munitats (la de la Baronia i la de les Valls) i de 
dos municipis (Sagunt i Canet d ’En Berenguer) 
que no s’adscriuen a cap mancomunitat. S’ha 
de reconèixer, a més, la potència de l’eix urbà 
Sagunt—Port de Sagunt—Canet d’en Beren-
guer enfront de la ruralitat en diversos graus 
de la resta del territori. No en va, segons l’Es-
tratègia Territorial de la Comunitat Valencia-
na, l’àrea funcional de Sagunt sobrepassa els 
límits comarcals, abastant l’Alt Palància i part 
de l’Alt Millars. Una apreciació “conservadora”, 
ja que a dia d’avui l’àrea d’influència d’aquest 
eix urbà abasta realment part de la Plana Baixa 
i l’Horta. Aquesta complexitat jau en la base de 
determinades sintonies que apareixeran a l’ho-
ra d’abordar l’anàlisi territorial i que faran que 
realitat i estadística encaixen amb dificultats.

Resultats del diagnòstic participatiu comarcal.

A escala comarcal, en el procés de diagnòstic 
s’han detectat diverses problemàtiques, com ara 

l’envelliment comarcal, l’emigració que agreuja 
la pèrdua de població, els desequilibris territo-
rials entre litoral i interior, la falta de cooperació 
en diversos nivells i la falta de determinades in-
fraestructures en sectors concrets —com ara el 
turístic o l’educatiu. Una situació que genera un 
panorama en què les empreses tenen dificultats 
per a ser competitives, que dóna com a resultat la 
precarització de l’ocupació i la falta d’oportunitats. 
Una realitat que s’acarnissa amb aquells col·lec-
tius més vulnerables, com ara les dones, els joves 
o els aturats de major edat. La deslocalització de 
l’activitat industrial és una altra de les grans ame-
naces (o realitats) que pateix la comarca i, a amb 
d’ella, la crisi permanent en la qual s’ha instal·lat 
el sector agropecuari tradicional, amb un impor-
tant pes laboral en alguns municipis en relació 
amb el processament de cítrics. Aquests són, 
potser, els reptes més grans als quals s’ha d’en-
frontar qualsevol actuació que pretenga millorar 
les condicions laborals en la comarca, i són fenò-
mens augmentats per la manca de cultura d’inno-
vació —llevat de les grans empreses— i d’alguns 
obstacles administratius al desenvolupament de 
l’activitat empresarial.

Aquestes problemàtiques poden, a mitjà termi-
ni, causar l’abandó de bona part de l’agricultura 
actual i la pèrdua de les indústries i serveis més 
tradicionals per la seua incapacitat d’adaptar-se 
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a nous reptes i realitats, una situació que pot 
veure’s agreujada per la pèrdua de talent i co-
neixements, degut a l’emigració que ja està pro-
duint-se ara i que podria agreujar-se en el futur. 

Des del punt de vista propositiu, es parteix d’una 
comarca que compta amb una posició estratègi-
ca i unes infraestructures de comunicació molt 
potents que afavoreixen l’arribada d’inversors, 
noves activitats i la difusió i distribució dels pro-
ductes locals. Es tracta d’un territori que, per la 
seua varietat (litoral/interior, urbà/rural, etc.), 
ofereix una àmplia varietat de recursos natu-
rals i paisatgístics i gaudeix d’un notable i vari-
at patrimoni cultural i arquitectònic que ja està 

en explotació parcial, mitjançant una important 
agenda d’activitats.

Un territori que, a més, per la potència de l’eix 
urbà Sagunt—Port de Sagunt—Canet d’en Beren-
guer, concentra una àmplia, variada i important 
oferta de serveis i gaudeix d’un elevat potenci-
al demogràfic que pot ajudar a revertir algunes 
de les tendències negatives; una població que 
s’estructura entorn d’un fort teixit d’associaci-
ons locals, que es veu acompanyat per teixits co-
marcals complementaris i també d’associacions 
professionals i empresarials i d’organitzacions 
sindicals molt fortes.

Eix Territorial Objectius generals

Generar un territori vibrant i dinàmic, resilient i amb capacitat d'adaptació.

Potenciació del rol de la capital comarcal i augment del seu reconeixement a altres nivells.

Diversificació sectorial i econòmica consolidada.

Millora de la capacitat local d'atracció d'activitat.

Eix Social i 
laboral

Objectius generals

Millora de la sostenibilitat i de la qualitat de vida.

Plena ocupació inclusiva i de qualitat.

Oferta de formació de qualitat, flexible i adaptada. 

Eix Econòmic Objectius generals

Generar un territori vibrant i dinàmic, resilient i amb capacitat d'adaptació.

Potenciació del rol de la capital comarcal i augment del seu reconeixement a altres nivells.

Diversificació sectorial i econòmica consolidada.

Millora de la capacitat local d'atracció d'activitat.

Eix Social i 
laboral

Objectius generals

Potenciació i modernització del sector industrial.

Diversificació i sostenibilitat agropecuària.

Identificació territorial de les produccions.

Recuperació del potencial turístic i articulació d'una oferta turística coordinada.

Augment de la competitivitat del comerç tradicional i del sector serveis. 

Eix Cultural Objectius generals

Preservació del patrimoni i de la identitat locals.

Consolidació i ampliació del sector cultural local.

Cooperació cultural.

Eix innovació Objectius generals

Foment de la cooperació per a la innovació i la consolidació de l'activitat.

Foment de la innovació empresarial.

Foment de la innovació institucional.

El Camp de Morvedre és un territori industrial 
que ha afavorit l’aparició d’indústria auxiliar, de 
serveis avançats i especialitzats i un potent sec-
tor logístic que poden afavorir l’aparició de noves 
propostes i activitats; uns recursos i possibilitats 
que es poden aprofitar afavorint l’expansió de 
noves activitats com ara la logística, el foment 
de la qualitat i les marques (territorials o no), la 
potenciació de la I + D + I i les indústries 4.0., o la 
reestructuració del sector serveis cap a serveis 
més avançats i competitius. Són actuacions que 
requeriran, sens dubte, d’actuacions transver-
sals de millores en l’ocupació i el reforç de la co-
operació a tots els nivells possibles. Les accions 
futures, segons els col·laboradors en el procés 
participatiu de diagnòstic, s’haurien d’articular 
entorn dels següents eixos, als quals s’han as-
signat objectius generals, cadascun d’ells acom-
panyat d’altres específics:

Conclusió

El Camp de Morvedre ofereix un ampli ventall 
de possibilitats, fruit de la seua posició estra-
tègica de nus d’enllaç entre les vies de comuni-
cació del litoral mediterrani i els camins cap al 
sistema ibèric, la vall de l’Ebre i el nord penin-
sular. Es tracta d’un eix urbà envoltat per terri-
toris amb matisos de ruralitat i una interessant 
diversitat de paisatges, amb un important patri-
moni natural que acull un ric patrimoni humà, 
cultural i arquitectònic. L’evolució històrica de 
la comarca ha sigut condicionada per la indús-
tria i les fortes inversions exògenes, que han 
generat un important impacte. No obstant açò, 
ens trobem en una comarca amb un important 
eix urbà, de manera que els serveis són l’acti-
vitat dominant sobre el territori. El futur passa 
per aprofitar aquests recursos, els mitjans i la 
cultura territorials, de manera que es generen 
noves dinàmiques i sinergies que consoliden el 
benestar i la qualitat de vida.

La indústria, ha sigut un motor econòmic molt 
important durant dècades, i manté encara aqueix 
paper, un rol incrementat per l’efecte tractor que 
té sobre altres sectors, com ara el dels serveis. 

S’ha de resoldre el risc de les deslocalitzacions i 
la dificultat d’adaptació a les noves realitats dels 
mercats. Les solucions passen per territorialit-
zar aquesta indústria, generant complicitats i un 
valor afegit local que en dificulten el trasllat. És, 
també, important treballar perquè la indústria, a 
més de línies de producció, situe en la comarca 
altres línies de treball que generen un alt valor 
afegit, com ara les de disseny, comercialització 
o direcció, una tasca que, a part de polítiques es-
pecífiques, necessita d’accions formatives que 
generen el capital humà necessari i una expan-
sió de la I + D + I que ha d’anar més enllà de les 
grans indústries i estendre’s per tot el teixit em-
presarial (no solament l’industrial) si es vol que 
les PIME locals siguen resilients i amb capacitat 
d’adaptar-se a circumstàncies contínuament 
canviants. Ha d’incloure una formació que ha 
d’arribar a les PIME per a professionalitzar tam-
bé la gestió d’aquelles amb més mancances, i 
així garantir una major competitivitat que facilite 
l’ocupació i l’augment de la qualitat.

Els serveis, que com ja s’ha dit són la principal 
activitat de la comarca, han de fer també front 
a diversos reptes. És necessari modernitzar 
les estructures i l’orientació dels serveis més 
tradicionals, especialment en els territoris ru-
rals, per la qualitat de vida que aporten. S’ha 
de fomentar també l’arribada de nous serveis 
especialitzats, serveis en simbiosis amb la in-
dústria i la logística, i afavorir la preservació i 
l’ampliació d’activitats en aquests sectors; uns 
serveis que, en una comarca envellida en mol-
tes àrees i amb un important contingent de visi-
tants i estiuejants, tenen un important jaciment 
d’ocupació en els serveis personals i que en 
molts camps, com el de l’atenció a majors, re-
quereixen d’accions de formació i organització 
específiques que els consoliden.

El turisme és un altre dels sectors amb possibi-
litats d’expansió en el futur. Existeix una dualitat 
sectorial litoral-interior, encara que ambdues 
comparteixen l’estiuejant com a client principal. 
Es fa necessari assentar noves formes de tu-
risme que permeten atraure nous tipus de visi-



443442

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

tants i desestacionalitzar l’oferta, actuacions que 
aprofiten les sinergies entre litoral i interior, els 
paisatges i el patrimoni comarcal i el paper de 
la Calderona com a espai recreatiu tradicional 
per a l’Àrea Metropolitana de València. A més, el 
sector turístic ha de ser capaç de traure avan-
tatge de la posició i les bones comunicacions i 
infraestructures de la comarca. El Pacte haurà 
de capacitar territori, persones i empreses per a 
poder aprofitar aquestes realitats i ampliar l’ac-
tual jaciment d’ocupació.

En una certa relació amb el turisme, és necessa-
ri també potenciar el paper del sector cultural en 
la comarca. El Camp de 
Morvedre gaudeix d’un 
ric patrimoni i un impor-
tant contingent de po-
blació, dos requisits bà-
sics per a fer funcionar 
aquest sector, que pot 
traure profit dels mitjans 
locals de comunicació i 
promoció per a generar 
un producte territorial nou amb possibilitats. Serà 
necessari formar els professionals culturals, per 
a transformar-los en promotors i empresaris, i 
dissenyar les accions correctores de la fugida de 
professionals en aquest àmbit que s’ha detectat.

El sector primari ja no té el pes que va tenir en 
èpoques passades, però encara és una de les 
principals eines de gestió del territori i, en moltes 
llars, un complement de renda important. Actual-
ment el sector pateix una forta crisi derivada, en 
part, dels canvis en el sector cítric dominant. De 
cara al futur es necessiten nous models agraris 
i noves formes de distribució i consum que faci-
liten el manteniment d’explotacions en la comar-
ca, una tasca que requereix d’accions formatives 
i informatives que ajuden el sector i el conjunt de 
la societat a comprendre el valor de l’agricultura.

La logística és ja una realitat en la comarca i ho 
serà encara més quan es completen les instal-

lacions de grans plataformes projectades. És 
un sector que, per a acabar de consolidar-se, 
requereix de formació que garantisca la pre-
sència de professionals adequats a les neces-
sitats, però també que ajude a algunes PIME a 
reorientar-se cap a elles o aprendre com pres-
tar servei a empreses logístiques. No debades, 
el pes logístic de la comarca encara tindrà un 
potencial més elevat quan es finalitze el projec-
tat corredor mediterrani i les connexions amb 
la “Y basca”.

Un tret comú a totes aquestes actuacions ne-
cessàries és que requereixen de cooperació 

i concertació en una 
comarca no massa co-
hesionada. Es fa ne-
cessari que les compli-
citats que s’han teixit a 
escala sectorial, local o 
subcomarcal es facen 
més àmplies i generen 
un espai real de debat, 
planificació i actuació, 

capacitats que permetrien abordar amb més 
possibilitats d’èxit, d’eficàcia i d’eficiència políti-
ques locals de millora de la inversió i l’ocupació 
i que facilitarien la concertació amb altres ter-
ritoris, entitats i administracions. Els clústers 
comarcals, siguen de caràcter sectorial o ter-
ritorial o altres formes d’actuació conjunta, són 
una eina de futur que ha de ser potenciada des 
del Pacte Territorial per l’Ocupació del Camp de 
Morvedre .

El Camp de Morvedre té els recursos i el poten-
cial suficient per a abordar les reformes neces-
sàries i gestionar accions de futur que milloren 
la qualitat i quantitat de l’ocupació i de la inver-
sió. Tanmateix, es necessita un esforç intens per 
a generar les dinàmiques que permeten traure 
profit d’aquest potencial mitjançant accions d’in-
formació, formació, concertació i assessorament 
de qualitat, que hauran de ser l’espina dorsal de 
les accions a desenvolupar pel pacte.

El Camp de Morvedre té 
els recursos i el potencial 
necessari per abordar les 

reformes necessàries per a la 
gestió d’accions futures que 

milloren la qualitat i quantitat 
de l’ocupació.

EL CAMP DE MORVEDRE
LOCALITZACIÓ
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EL CAMP DE MORVEDRE
COMUNICACIÓ

EL CAMP DE MORVEDRE
POBLACIÓ
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EL CAMP DE MORVEDRE
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

EL CAMP DE MORVEDRE
FORESTAL
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EL CAMP DE MORVEDRE
CULTIUS

EL CAMP DE MORVEDRE
CONTRACTES
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EL CAMP DE MORVEDRE
ATUR

EL CAMP DE MORVEDRE
PATRIMONI
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EL CAMP DE MORVEDRE
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

EL CAMP DE TÚRIA

ESTEPA
Departament de Geografia, Universitat de València

ANÀLISI TERRITORIAL 

El Camp de Túria és la més septentrional de les 
comarques prelitorals de la província de Valèn-
cia. Limita al nord amb l’Alt Palància, al nord-est 
amb El Camp de Morvedre, a l’est amb L’Horta, 
al sud amb La Foia de Bunyol-Xiva i a l’oest amb 
Els Serrans. Posseeix una superfície aproxi-
mada de 892 km2 i està composada per disset 
municipis: Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casi-
nos, Domenyo, Gàtova, L’Eliana, Llíria, Loriguilla, 
Marines, Nàquera, Olocau, La Pobla de Vallbona, 
Riba-roja de Túria, Sant Antoni de Benaixeve, 
Serra i Vilamarxant. La capital comarcal, Llíria, 
és el terme més extens amb 228 km2. Els muni-
cipis mostren diferències rellevants pel que fa 
a les característiques demogràfiques, socioeco-
nòmiques i fins i tot naturals, per la qual cosa 
existeix una diversitat territorial rellevant.

La comarca s’estén per un ampli peu de mont 
que descendeix suaument en direcció NO-SE, 
un espai que permet la transició entre els re-
lleus muntanyencs interiors occidentals i la 
plana al·luvial-litoral de l’Horta de València. En-
tre les diferents figures de protecció existents 
en el territori de la comarca del Camp de Túria, 
destaquen el Parc Natural de la Serra Caldero-
na i el Parc Natural del Túria. Els municipis amb 
extenses superfícies de masses boscoses em-

pren els recursos forestals per al desenvolupa-
ment de projectes socioeconòmics, per exem-
ple, aquells vinculats amb l’energia procedent 
de la biomassa.

El territori se situa en un espai de transició en el 
sistema territorial dualístic valencià, situat entre 
l’expansió de L’Horta Nord i les comarques inte-
riors. S’emplaça en la segona corona de l’Àrea 
Metropolitana de València i ha registrat durant 
dècades un transvasament d’habitants i d’acti-
vitats econòmiques per la descentralització de 
la ciutat de València. En les últimes dècades, ha 
experimentat un autèntic procés d’urbanització, 
en el qual els municipis han ampliat les seus di-
mensions i s’ha difós el caràcter urbà en el ter-
ritori. Els motius que expliquen aquesta descon-
centració són diversos, com ara la necessitat de 
sòl industrial, la congestió, els problemes d’ha-
bitatge, la recerca de major qualitat mediambi-
ental, etc. A principis del segle XXI, gràcies a un 
període de fort creixement econòmic, es registra 
un destacat increment de naixements en la co-
marca, que juntament amb la incorporació d’im-
migrants estrangers, van comportar un especta-
cular augment poblacional en El Camp de Túria. 
No obstant açò, la crisi econòmica de l’any 2008 
va comportar la pèrdua de llocs de treball, una 
reducció de l’arribada d’estrangers i un menor 
nombre de naixements. Recentment, s’observa 
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un procés d’estancament demogràfic en la co-
marca, encara que amb un lleuger repunt en els 
últims anys.

La comarca posseeix una població de 157.430 
habitants en l’actualitat, i presenta una xar-
xa urbana bastant compensada, ja que quatre 
municipis (La Pobla de Vallbona, Llíria, Bétera 
i Riba-roja de Túria) superen els 21.000 habi-
tants. La influència del desenvolupament de la 
capital provincial ha frenat la possible emer-
gència de Llíria com a capçalera comarcal. A 
més, el creixement durant dècades de diversos 
nuclis secundaris, ha restat pes a la participa-
ció d’aquesta ciutat al 
conjunt de la comarca. 
Els municipis de majors 
dimensions acostumen 
a dirigir-se a la capital 
autonòmica i no a la co-
marcal per als serveis 
que no troben en el seu 
propi terme.

L’expansió de la capital 
valenciana i el seu entorn urbà, mitjançant l’ex-
portació d’activitats econòmiques i la creació 
d’un context per al desenvolupament d’iniciati-
ves endògenes, ha marcat el model de desenvo-
lupament econòmic. El Camp de Túria ha perdut 
la seua fisonomia típica d’espai agrari tradicio-
nal per a transformar-se en un territori amb un 
significatiu dinamisme socioeconòmic. Aques-
ta desconcentració de la ciutat de València s’ha 
produït d’una forma radial-concèntrica. El seu 
caràcter concèntric és a causa de la dispersió 
urbana ocorreguda gradualment des de les zo-
nes més properes del nucli cap a la perifèria; i 
el seu desenvolupament radial és conseqüència 
de la marcada influència de les vies de comu-
nicació. Aquests aspectes comporten un notable 
grau d’interdependència entre les diferents àre-
es, amb fluxos de persones, mercaderies i infor-
mació en la regió urbana de la metròpolis.

En l’últim mig segle, s’ha produït en la comarca 
un procés gradual de terciarització, així com un 

progressiu descens de l’ocupació en l’agricultu-
ra i la indústria. En l’etapa expansiva de l’eco-
nomia valenciana, el sector de la construcció va 
suposar un fort motor de creixement, que fou 
especialment rellevant en la comarca d’estudi. 
Recentment, s’ha produït un repunt empresari-
al en els diferents sectors econòmics, trencant 
la tendència de la destrucció d’empreses des 
de la crisi econòmica de 2008. La màxima di-
namització dEl Camp de Túria es produeix en la 
branca d’hoteleria, transport i comerç.

La Ford és concebuda com el major revulsiu del 
teixit industrial valencià, no solament pel que 

significa en sí mateixa, 
sinó per la renovació 
del panorama fabril, do-
minat per grans empre-
ses de capital estranger 
i algun que un altre lo-
cal que ha incorporat 
processos d’innovació. 
La instal·lació d’aquesta 
empresa ha atret fins a 
l’Àrea Metropolitana de 

València, incloent al Camp de Túria, empreses 
fabricadores de components de motors, peces, 
retrovisors, plàstic, etc., i ha permès que petites 
empreses autòctones hagen orientat la seua 
producció cap a la indústria de l’automòbil en 
camps com ara la tapisseria, la injecció de plàs-
tic, la galvanització de caragols i altres peces.

Els projectes de cooperació entre les empreses 
d’una mateixa branca són escassos en el terri-
tori. No obstant, s’han observat algunes temp-
tatives destinades a augmentar les relacions a 
nivell local i supraterritorial. Les associacions 
de comerciants resulten significatives en El 
Camp de Túria. Defensen interessos comuns i 
treballen amb estratègies comercials, necessà-
ries per a competir en un entorn caracteritzat 
per la seua ràpida evolució. Les associacions 
empresarials tenen com a objectius la defen-
sa dels interessos del teixit empresarial de la 
comarca, així com l’enfortiment de les xarxes 
empresarials i la prestació de serveis entre els 

associats. Tanmateix, el grau d’afiliació de les 
empreses a aquestes organitzacions no és ele-
vat, conseqüència de la falta de cultura associ-
ativa i de l’individualisme existent. 

Existeix una certa independència entre les em-
preses de les branques productives amb més 
presència en la comarca, encara que es tendeix 
cap a una major col·laboració i cooperació. El 
pròxim trasllat de l’empresa Power Electronics 
a Llíria es percep com un projecte significatiu 
per a la dinàmica socioeconòmica territorial. La 
multinacional té previst concentrar el seu po-
tencial corporatiu i d’innovació a Llíria. El tras-
llat de l’empresa probablement dinamitzarà la 
comarca i aconseguirà augmentar la coopera-
ció de les empreses situades en l’entorn, així 
com l’atracció de noves entitats. 

En El Camp de Túria és rellevant la presència de 
diverses institucions amb competències sobre 
el territori, així com organitzacions socioeconò-
miques amb capacitat per a dinamitzar l’econo-
mia i promoure projectes de caràcter col·lectiu. 
Són destacables l’Institut d’Estudis Comarcals 
del Camp de Túria, els Grups d’Acció Local, les 
unions territorials dels sindicats i la Mancomu-
nitat Camp de Túria. Aquesta última entitat fo-
menta les activitats i el treball en comú, amb 
l’objecte d’augmentar la qualitat de vida i po-
tenciar el sentiment de comarca; contribueix 
a la vertebració del territori i afavoreix l’im-
puls d’iniciatives compartides. Així mateix, els 
ajuntaments constitueixen significatius agents 
actius en matèria laboral. El paper de l’admi-
nistració local és cada vegada més rellevant 
i tenen una implicació major en la millora del 
mercat productiu i la inserció laboral. A més, en 
la comarca existeix un destacat nombre d’asso-
ciacions de diferent tipologia que mostren nota-
bles relacions a escala local, però els vincles es 
troben més debilitats a nivell supramunicipal.

En referència a la innovació, en les últimes 
dècades s’han creat noves vetes de mercat, 
principalment en el sector serveis, relacionats 
amb l’atenció a persones i empreses. En aquest 

sentit, naixen startups, de base tecnològica, 
apps mòbils i de desenvolupament, mitjançant 
la incorporació de gent jove més preparada 
en investigació, desenvolupament i innovació. 
Existeix un significatiu nombre d’empreses 
relacionat amb activitats tècniques i profes-
sionals. Les empreses amb una alta capacitat 
d’innovació són escasses i no suposen un alt 
grau d’ocupabilitat en la comarca, encara que 
s’observa un recent creixement.

La vinculació funcional amb l’Àrea Metropoli-
tana de València i les interrelacions entre els 
municipis s’estableixen fonamentalment en 
tres direccions, determinades pels eixos bàsics 
de comunicació i transport: l’autovia d’Ademús 
o CV-35; la comarcal CV-310, que uneix Bétera, 
Nàquera i Serra; i la CV-370 que uneix Riba-roja 
de Túria amb Vilamarxant, a més de la cruïlla 
de l’A-3 i l’A-7 en el terme de Riba-roja de Tú-
ria. Aquesta xarxa de comunicacions, amb una 
estructura radial al voltant de València, dificulta 
la vinculació i la integració amb comarques li-
mítrofs, fins i tot entre localitats de la mateixa 
comarca, i afavoreix la direccionalitat amb la 
ciutat de València. Es distingeixen diversos con-
junts municipals o subcomarques que mostren 
més interrelacions funcionals, influïts pels ei-
xos viaris que vertebren la comarca. Les vies de 
comunicació faciliten una accessibilitat ràpida, 
però el transport públic mostra deficiències.

ANÀLISI LABORAL

El mercat de treball del Camp de Túria és es-
pecialment sensible al cicle econòmic. Des de 
principis dels anys 90, la població activa de la 
comarca ha tingut un increment rellevant que 
ha anat acompanyat d’un augment del nom-
bre d’ocupats, però també d’aturats. Durant 
l’època de major creixement, les taxes d’atur 
es van contraure de forma significativa fins a 
l’any 2007. No obstant açò, la crisi econòmica 
de 2008 va afectar plenament l’economia del 
territori valencià i va provocar un augment ex-
traordinari de l’atur. La caiguda del sector de la 
construcció i l’immobiliari, en el qual la regió 

La vinculació funcional 
amb l’àrea metropolitana 

de València i les 
interrelacions entre els 
municipis s’estableixen 
fonamentalment en tres 

direccions, assentades en 
eixos de comunicació.
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havia basat en gran mesura la generació de ri-
quesa i ocupació, va tindre greus conseqüències 
sobre l’economia. Durant els anys posteriors es 
va produir una forta destrucció d’ocupació, i la 
taxa d’atur en la comarca va anar en augment. 
Des de l’any 2013, s’observen processos de 
millora en l’economia valenciana i un descens 
progressiu d’aquest indicador. En el boom im-
mobiliari, nombrosos joves van abandonar els 
estudis per a incorporar-se a l’activitat cons-
tructiva, i en l’actualitat constitueixen un grup 
notable d’aturats sense formació.

La taxa d’activitat registra diferències conside-
rables per municipis. Les poblacions amb les 
taxes més elevades són les que presenten més 
vinculacions amb la metròpolis valenciana. En 
relació a la distribució dels demandants parats 
segons sexe i edat, més de la meitat dels atu-
rats del Camp de Túria té una edat superior als 
44 anys. La taxa d’atur femení és considerable-
ment superior al masculí en la pràctica totalitat 
de municipis. Els grups d’ocupació menys exi-
gents en competències i coneixements aglutinen 
un major nombre d’aturats. En referència a les 
afiliacions a la Seguretat Social en l’últim lustre, 
els sectors amb un major augment i pes en la 
comarca són el sector serveis i l’industrial, per 
davant de l’activitat constructiva. Per grup de co-
tització, destaquen els oficials de primera i se-
gona, peons, i oficials de tercera i especialistes.

L’àrea d’estudi ha incrementat el nivell de quali-
ficació de la població i ha progressat en l’ús del 
capital humà. Els llocs de treball més exigents 
en qualificacions en la comarca requereixen es-
tudis de nivell universitari, complementats en 
ocasions amb formació especialitzada de màs-

ter i idiomes. Els estrats amb menor formació 
són els que registren majors índexs de destruc-
ció d’ocupació. La formació professional adqui-
reix cada vegada més una importància destaca-
da. La relació entre els centres de formació i les 
empreses de la zona és escassa, i pràcticament 
es limita a la realització de les pràctiques de 
l’alumnat en les empreses.

L’aprofitament del capital humà que fa el mer-
cat no és sempre l’adequat. La sobrequalificació 
s’ha agreujat amb la crisi. Les ocupacions més 
demandades pels empresaris són diverses. En 
el sector del turisme, tenen bona perspectiva 
les ocupacions tradicionals com ara cambrers, 
cuiners, animadors socioculturals i monitors 
d’activitats recreatives i d’entreteniment. En la 
branca del transport i logística, són rellevants 
els peons de transport. En indústria, es neces-
siten electromecànics, tècnics de manteniment 
industrial i peons de les indústries manufactu-
reres. I en el sector serveis, són significatives 
les ocupacions relacionades amb la geriatria i 
auxiliars d’infermeria. En general, els carnets 
professionals requerits en diversos llocs d’ocu-
pació no són oferits per les pròpies empreses, 
per la qual cosa els treballadors i treballadores 
han de pagar-los.

En la comarca es registra un creixement inin-
terromput de la contractació en els últims cinc 
anys, encara que s’observa una ralentització sig-
nificativa del fort increment registrat en els dos 
anys anteriors. Les ocupacions més contracta-
des són els peons de les indústries manufactu-
reres, cambrers assalariats, peons del transport 
de mercaderies i descarregadors, així com mo-
nitors d’activitats recreatives i d’entreteniment.

ANÀLISI D.A.F.O.

Debilitats i Amenaces Fortaleses i Oportunitats

PERSPECTIVA TERRITORIAL

Recursos territorials

El capital natural: els recursos naturals

- Incendis en les últimes dècades, amb una significativa superfície forestal 

afectada.

- Consum d’aigua per càpita excessiu en àrees de segones residències i 

urbanitzacions a causa de la presència de jardins i piscines.

- Fortes precipitacions que provoquen avingudes en les rambles i rierols.

- Sòls urbans i urbanitzables en zones de risc per inundació.

- Climatologia i mitjà natural favorable per a l’ús de bicicleta, la mobilitat per als 

vianants i l’atracció turística.

- Patrimoni natural i paisatgístic singular, amb extenses superfícies protegides.

- Ubicació estratègica de la comarca, situada entre la capital comarcal i l’interior de 

la província.

- Nombrosos recursos forestals. Ús d’energia procedent de la biomassa.

- Potencialitat per a implementar més energies renovables.

- Gestió comuna dels residus municipals.

- Preocupació pels problemes mediambientals i la sostenibilitat.

El capital humà: els recursos humans

- Creixement vegetatiu positiu però amb tendència general decreixent.

- Gran disparitat entre els municipis des del punt de vista demogràfic.

- Diferències significatives en la densitat de població. Concentració entorn 

de les vies de comunicació.

- Augment poblacional en les últimes dues dècades.

- Saldo migratori positiu amb gran proporció d’europeus comunitaris.

- Augment nivell formatiu de la població. Disminució de la bretxa entre gèneres.

El capital social i cultural

- Elevada despesa en personal dels ajuntaments.

- Pobles xicotets amb pocs ingressos.

- Escasses relacions entre les associacions a escala supramunicipal.

- Lentitud en la presa i execució de decisions públic-administratives amb 

impacte territorial.

- Renda familiar per càpita elevada

- Nombroses i variades associacions

- Existència d’infraestructura pública (local, autonòmica i estatal) dedicada al 

desenvolupament socioeconòmic.

- Predisposició dels agents econòmics públics i privats per col·laborar junts a favor 

del desenvolupament.

El capital territorial

- Deficient interconnexió intercomarcal mitjançant transport públic.

- Deficient servei del transport públic (freqüència).

- Dispersió urbanística residència i industrial.

- Escassa oferta d’allotjaments turístics.

- Deficitaris en polígons industrials.

- Proximitat de grans punts comunicatius internacionals.

- Bona connexió amb la capital.

- Presència d’eixos comunicatius terrestres de primer ordre.

- Nombroses instal·lacions esportives.

- Infraestructura i equipaments agrícoles.

- Recursos naturals, paisatgístics i patrimonials.

- Energia renovable.

- Disponibilitat de solars urbans.

- Existència d’infraestructura i serveis educatius de formació professional.

Xarxes territorials (xarxes empresarials)

- Escasses relacions entre les empreses d’un mateix sector o branca.

- Mentalitat de rivalitat entre empreses, no com a cooperants.

- Feble grau d’afiliació de les empreses a les organitzacions empresarials, 

a causa d’una falta de cultura associativa i a l’individualisme.

- Certa independència entre les branques productives amb major pre-

sència.

- Presència de multinacionals i altres empreses relacionades amb la indústria de 

l’automòbil.

- Iniciatives a nivell local i supramunicipal de cooperació empresarial.

- Associacions de comerciants en els municipis. Possibilitat de creació d’una 

macroestructura.

- Existència d’associacions empresarials en el territori.

- Pròxim trasllat a Llíria de l’empresa Power Electronics.

Xarxes territorials (xarxes socioinsti-

tucionals)

- Associacions escasses en els municipis xicotets.

- Falta de cultura associativa i de confiança en la gestió de les associa-

cions.

- Necessitat d’impulsar la col·laboració entre ajuntaments i ciutadania.

- Necessitat d’un teixit associatiu d’àmbit supraterritorial.

- Necessitat d’una gestió comuna en diversos aspectes i una major 

consciència comarcal.

- Nombroses associacions locals en el territori.

- El Grup d’Acció Local treballa en el desenvolupament rural de diversos municipis.

- Presència de les unions territorials dels sindicats, involucrats en assegurar unes 

condicions dignes de seguretat i higiene laboral.

- La Mancomunitat té cada vegada una major presència i lideratge.

- Presència de projectes locals destinats a la promoció del patrimoni.

- Pacte Territorial d’Ocupació com a projecte de caràcter supraterritorial.

Processos d'innovació, empresarial 

i social

- Escassa inversió en I+D

- Escassa infraestructura propera d’I+D , Instituts tecnològics.

- Competència internacional-globalització.

- Aparició de noves empreses amb base tecnològica

- Adaptabilitat i predisposició de la població a les noves tecnologies de la informació.

PERSPECTIVA LABORAL

Àmbit geogràfic significatiu (els mercats 

laborals territorials) i estructura interna 

de l'àrea identificada pel SERVEF

- Desplaçaments laborals amb automòbils propis per deficient transport 

públic.

- Proximitat geogràfica de les localitats.

- Vinculacions amb l’AMV

Caracterització de la població resident en 

relació a l'ocupació

- Descens del nombre de dones ocupades i augment de les inactives.

- Major taxa d’activitat i ocupació masculina.

- Diferències municipals en les taxes d’activitat, ocupació i atur.

- Una cinquena part dels assalariats té un treball temporal.

- Nombrosa població jove va abandonar els estudis per a treballar en la 

construcció durant el boom immobiliari.

- Més de la meitat dels aturats tenen una edat major de 44 anys.

- Abandó dels estudis per nombrosa població jove.

- En els municipis de menors dimensions, l’Ajuntament constitueix l’únic 

generador d’ocupació.

- Descens de la taxa d’atur en els últims 5 anys gràcies a les millores econòmiques i 

recuperació del mercat laboral.

- Augment del nombre d’ocupats i actius.

- El 85% dels ocupats posseeix un treball a temps complet.

- Reducció de l’atur en diversos col·lectius d’interès per a l’ocupació.

- Descens del nombre d’aturats en tots els sectors econòmics.

El sistema productiu local i els llocs de 

treball en el territori

- Ocupació irregular en algunes activitats. - Nombrosos autònoms que poden oferir ocupació.

- Els contractes de treball indefinits superen als temporals

Educació, oferta i demanda de qualifica-

cions, contractació i intermediació laboral

-Els cursos formatius i carnets requerits per les empreses no estan sub-

vencionats.

- Escassa relació entre els centres de formació i les empreses.

- Sobrequalificació freqüent.

- Necessitat d’incorporar noves línies formatives relacionades amb les no-

ves tecnologies.

- Vacants difícils de cobrir en diverses branques.

- Necessitats de formació que no podrà oferir l’administració local.

- Contractació temporal molt elevada, superior al 90%.

- Recursos insuficients de l’administració pública local per a impartir for-

mació.

- Increment del nivell de qualificació de la població en l’última dècada.

- Progrés en l’ús del capital humà. 

- L’administració pública realitza programes de formació i qualificació.

- Oferta de formació professional amb bona eixida i diversos centres.

- Agències d’Ocupació i Desenvolupament Local proactives en matèria laboral.

- Inversions del SERVEF destinades a la millora de l’ocupació i la contractació.

- Creixement del nombre de contractes.

- Existeixen més oportunitats d’ocupació per a la població més formada.

- Els sectors amb major potencialitat són les noves tecnologies, l’automoció, les ener-

gies renovables i el turisme rural.
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EL CAMP DE TÚRIA
LOCALITZACIÓ

EL CAMP DE TÚRIA
COMUNICACIÓ
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EL CAMP DE TÚRIA
POBLACIÓ

EL CAMP DE TÚRIA
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
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EL CAMP DE TÚRIA
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L´HORTA NORD

José Antonio Navarro Vilar, Isabel Pina García, Jaume Portet Tiebas
Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació Pactem Nord

A risc de simplificar a l’excés la complexa reali-
tat actual del territori analitzat en el diagnòstic 
realitzat pel Consorci Pactem Nord, oferim en les 
línies següents una visió àmplia de l´Horta Nord 
amb algunes de les conclusions més rellevants a 
les quals hem arribat, gràcies a les aportacions i 
reflexions de les persones participants (experts 
del territori i professionals de la xarxa del model 
de treball de l’entitat) i al tractament de diferents 
dades i fonts d’informació (moltes d’elles facili-
tades per la Universitat de València).

PERSPECTIVA TERRITORIAL

L’Horta Nord és un territori de l’àrea metropoli-
tana de València que se situa al nord de la ciutat 
de València, una de les ciutats més importants 
de l’arc mediterrani europeu. Per açò, les re-
lacions en diferents àmbits (o la no existència 
d’elles) amb la ciutat de València és un aspecte 
transcendental en l’evolució del territori. Amb 
uns 192 km², inclosos els 15 km² de Poblats del 
Nord de València, l´Horta Nord suposa el 2% del 
territori provincial que, no obstant açò, alberga-
va una població de 292.796 habitants en 2016 
(uns 1.500 hab/Km2) que es reparteixen fona-
mentalment en els 56 nuclis de població dels 
seus 23 municipis1. 

1 Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Alfara del Patriarca, 
Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, 
Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Muse-
ros, Paterna, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria, 
Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques i Vinalesa.

El territori presenta un espai geogràfic que limi-
ta amb el mar (a només 240 msnm) i disposa, 
en el seu interior, d’una escassa massa forestal 
(unes mil hectàrees) agrupada en zones de secà 
i de regadiu; de clima mediterrani, amb uns 16°C 
de temperatura de mitjana anual i amb poques i 
desiguals precipitacions, ha disposat un sistema 
energètic que obvia recursos propis (com el sol, 
amb unes 2.700 h/any de sol i una radiació so-
lar que oscil·la entre 7 MJ/m² en desembre i 24 
MJ/m² en juliol; l’aigua, energia mareomotriu del 
mar i de les sèquies, amb les quals antany es van 
arribar a moure prop de 60 molins; i el vent amb 
la brisa marina, 150 dies/any) per a recórrer a 
fonts energètiques, fonamentalment derivades 
del petroli, altament contaminants i perjudicials, 
tant per a la nostra economia com per a la nostra 
salut i entorn natural.

L´Horta Nord, sotmesa a una forta pressió am-
biental i amb escassa extensió d’espai protegit, 
compta amb un espai d’enorme valor social, cul-
tural, paisatgístic, patrimonial i econòmic: l’hor-
ta (l’Informe Dobris2 només reconeix a Europa 
6 zones de paisatge definides com a “horta”). El 
territori presenta, a més, altres recursos que han 
de ser posats en valor des de la sostenibilitat i 
equitat territorial, tenint en compte, en tot cas, 
que el principal actiu són les persones que hi 

2 Elaborat per l’Agència Europea de Medi Ambient, aquest infor-
me, que analitza els diferents camps ambientals i la seua situació 
a Europa, va ser presentat el 1995 a Sofia en el marc d’una con-
ferència de ministres de medi ambient del conjunt dels països 
europeus.
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viuen i l’enriqueixen amb el seu treball i el seu 
saber fer, persones que es desenvolupen i relaci-
onen en un territori en el qual, amb poca identitat 
històrica de comarca, el desenvolupament de les 
xarxes i del seu teixit associatiu es mostra com 
una necessitat imperiosa pel seu valor en la con-
formació corresponsable del territori.

El paisatge en l´Horta Nord, amb les seues dife-
rents manifestacions, és d’una riquesa signifi-
cativa, doncs contempla espais naturals, arqui-
tectònics i patrimonials de gran valor que s’han 
de protegir i posar en valor en clau de sosteni-
bilitat i identitària.

D’altra banda, el territori 
comporta un bon con-
junt d’infraestructures i 
dotacions que faciliten 
la mobilitat de les perso-
nes i les mercaderies. No 
obstant açò, s’ha consta-
tat que les comunicacions intracomarcals −infra-
estructures i transport públic−, fonamentalment 
entre els municipis costaners i d’interior i entre 
zones industrials i determinats municipis de la 
zona nord, són deficients i necessiten ser millo-
rades per a facilitar la mobilitat (laboral o d’un al-
tre tipus) de la ciutadania (especialment la de les 
persones amb menors recursos) i la cohesió del 
territori. Segons les dades recaptades, la majoria 
de desplaçaments en la comarca per motius labo-
rals es realitzen amb cotxe particular. Açò genera 
impactes personals i ambientals de rellevància, 
doncs porta aparellada la consecució d’accidents 
de trànsit (amb impactes greus i mortals sobre la 
població) i la contaminació del territori.

Finalment, és rellevant tenir en consideració en 
aquest territori la proximitat de la ciutat de Va-
lència, una qüestió que no ha sigut gestionada 
adequadament, per la qual cosa és necessari 
l’establiment d’un nou marc per a les relacions 
(laborals, comercials, culturals, turístiques, etc.) 
de proximitat amb la ciutat de València, doncs 
suposa una font d’oportunitats de diversa índole.

PERSPECTIVA LABORAL

L´Horta Nord centra en l’actualitat el seu dina-
misme econòmic en el sector serveis (3 de cada 
4 treballadors/es dels 113.083 de l’Horta Nord 
treballen en aqueix sector que, així mateix, al-
berga més de 8 .000 empreses, el 80,27% del 
total), doncs en els últims anys la desaparició 
d’empreses i, en menor mesura, la deslocalit-
zació d’aquestes en el sector de la construcció i 
de la indústria ha sigut considerable.

A l’Horta Nord gran part de la seua ciutadania i, 
per tant, dels seus treballadors/es, està condi-

cionada per la proximi-
tat de València (origen i 
destinació, i viceversa), 
per la seua alta densitat 
de població i dinamisme 
econòmic. Així, la pobla-
ció ocupada de l’Horta 
Nord es concentra prin-

cipalment a Paterna (42.048), Burjassot (8.345) i 
Alboraia (6.813), Puçol (6.542) i Montcada (5.708) 
que sumen el 61%. València acull 25.935 perso-
nes treballadores que resideixen a l’Horta Nord.

El 82% de les persones treballadores de l’Hor-
ta Nord treballen per compte d’altri, (principal-
ment en el comerç a l’engròs i al detall i la re-
paració de vehicles de motor, amb un 27,36% 
de treballadors/es; en la indústria manufac-
turera, amb un 15,87%; en activitats adminis-
tratives i serveis auxiliars, amb un 8,30% i en 
l’hoteleria, amb un 8,19%) i el 18% per compte 
propi. Respecte a les taxes d’activitat de les 
persones ocupades, cal indicar que en 2011 va 
aconseguir el 67,6%, (mitjana de la CV 63,59%), 
situant-se al voltant de l’estimada per la Unió 
Europea (71,1%). És de destacar que la taxa 
d’activitat femenina s’ha incrementat i, mal-
grat ser inferior a la masculina, les diferènci-
es s’han anat reduint: en 2011 presentava una 
diferència de 8,1 punts; en 2001 la diferència 
era de 26,4 punts i en 1991 de 37,3 punts per-
centuals.

L’estabilitat laboral, més estesa entre els homes 
de 25 a 44 anys d’edat, s’ha vist reduïda consi-
derablement (de manera més acusada entre les 
dones, les quals, a més, són les que abans ixen 
del mercat de treball en moments de crisi i les 
que després s’incorporen en moments de “bo-
nança” econòmica). A més, la temporalitat dels 
contractes de treball −en el marc de les rela-
cions laborals i del sistema d’intermediació la-
boral actual als que ens referim en l’estudi per 
la seua gran importància−, s’ha incrementat. 
Directament relacionat amb la segregació de 
gènere, també són les dones les que presenten 
una major ocupació de llocs de treball subjec-
tes a contractes a temps parcial (el 73,34%).

Per la seua banda, la formació és un aspec-
te clau en el desenvolupament del territori. En 
l’Horta Nord, amb més de 50.000 persones que 
aconsegueixen únicament el nivell primari edu-
catiu (entre elles més de 22.000 són analfabetes, 
de les quals 13.455 persones són dones enfront 
de 8.960 homes), existeixen diferències signifi-
catives associades a la formació entre municipis 
i gèneres. Així, les dones representen majorità-
riament el grup de persones que ha finalitzat 
estudis universitaris, a excepció dels estudis de 
doctorat o de caràcter tècnic, en els quals els ho-
mes presenten un percentatge superior. També 
s’ha detectat un nivell de maneig de les tecno-
logies de la informació i comunicació deficient 
entre una part important de la població, qüestió 
aquesta que ha sigut estudiada en aquest treball, 
doncs hem constatat que són persones que no 
disposen ni dels coneixements ni dels recursos 
necessaris per a incorporar el seu ús en els pro-
cessos de recerca d’ocupació, aspecte rellevant 
que, com sabem, incideix notablement en els 
itineraris integrats d’inserció laboral. 

Així, el treball dels professionals d’ocupació ad-
quireix major importància en l’acompanyament 
de les persones aturades en els processos de 
recerca d’ocupació, sent necessari, per aquest 
i per altres motius també analitzats en l’estudi, 
l’estabilitat dels programes d’ocupació i inser-
ció laboral en el marc del sistema d’intermedi-

ació laboral, el qual, així mateix, ha de dotar-se 
de majors recursos en l’esfera pública.

Per la seua banda, s’ha detectat, com així va 
succeir en l’estudi de “Formació professional i 
mercat de treball en l´Horta3 Nord ” que va re-
alitzar l’entitat, la necessitat d’adaptar millor la 
demanda empresarial a l’oferta de formació, 
de desenvolupar la formació professional, amb 
especial atenció als serveis d’orientació a les 
persones i a les empreses, i d’implicar al teixit 
empresarial en la seua planificació i desenvolu-
pament per a millorar-la i aconseguir una con-
tractació laboral major.

L’anàlisi dels mercats locals de treball, jalonat 
per multitud d’elements de gran importància, 
com són les seues empreses, persones treba-
lladores, infraestructures o nivells de qualifica-
ció professional de la població, està fortament 
condicionat per diversos aspectes. Entre ells, 
destaquem el marc normatiu, poc permeable a 
la participació de l’àmbit local, i l’existència de 
mesures conjunturals de suport a la contracta-
ció laboral (perpetuades en el temps) que me-
reixen una revisió en profunditat. També hem 
analitzat el sistema i els recursos per a la in-
termediació laboral que aquest marc estableix, 
doncs els serveis privats i públics condicionen 
la funcionalitat del mercat de treball i la genera-
ció d’oportunitats entre les persones aturades.
A més, hem contrastat la falta de qualitat d’un 
mercat de treball deficient (especialment pre-
caritzat entre les dones i els joves), que precisa 
canvis urgents (no únicament d’ordre legislatiu) 
i d’un major compromís de tots en la millora de 
les condicions de treball d’una part important 
de la nostra ciutadania. 

La innovació també ha sigut un aspecte interes-
sant que hem abordat. Moltes de les persones 
col·laboradores han corroborat la importàn-
cia d’aquest actiu en el territori. L´Horta Nord 
compta amb una molt bona posició de partida 
(en infraestructures i centres d’investigació), 
però la capacitat d’absorció de les empreses i 

3 Estudi realitzat en el marc de la col·lecció de l’entitat denomina-
da “Territori i polítiques socials”. 2010.

És rellevant tindre en 
consideració en este territori 

la proximitat de la ciutat 
de València, una qüestió 

que no ha sigut gestionada 
adequadament.
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els canals de relació i cooperació en aquest àm-
bit, són febles. De fet, aquesta última qüestió és 
tan important com la reduïda grandària de les 
empreses, que també dificulta l’engegada de 
processos d’innovació.

Finalment, cal indicar que és prioritari esta-
blir i potenciar relacions de cooperació entre 
els agents principals amb l’objectiu de generar 
xarxes estables i d’oferir, des de la realitat lo-
cal, solucions eficaces. Per a tal fi, l’impuls de 
les nostres actrius i actors locals, estructurats 

fonamentalment entorn de les relacions de les 
persones i les entitats del territori (associaci-
ons i sindicats), adquireix gran rellevància. En 
l’actualitat, hem observat que aquestes estruc-
tures, encara que febles, amb escassa partici-
pació i amb recursos limitats presenten un di-
namisme, experiències, coneixements i il·lusió 
pel territori de gran potencial. Per això, el sis-
tema de les xarxes i agents existent ha d’arti-
cular-se entorn a la coresponsabilitat territorial 
i la innovació amb un pla de treball coherent i 
participat.

L’HORTA NORD
LOCALITZACIÓ
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L’HORTA NORD
COMUNICACIÓ

L’HORTA NORD
POBLACIÓ
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L’HORTA NORD
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

VALÈNCIA

Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació de la ciutat de Valencia

CONTEXTUALITZACIÓ DEL TERRITORI
 
La ciutat de València s’erigeix com a la capital 
de la Comunitat Valenciana, al voltant de la qual 
s’està configurant una Àrea Funcional de quasi 
1.800.000 habitants, constituïda per 90 muni-
cipis. Posseeix un extraordinari potencial per a 
arribar a ser una de les ciutats més importants 
de la Unió Europea i liderar les urbs de l’Europa 
meridional.

ANÀLISI TERRITORIAL

Capital natural 

El paisatge natural de la ciutat de València està 
representat per dos elements principals: l’Albu-
fera i la Devesa. La superfície forestal del terme 
municipal de València és de 3.451 Ha, un 25% 
del terme municipal. Compta amb dos espais 
naturals protegits: el Parc Natural de l´Albufe-
ra i la Marjal de Rafalell i Vistabella, i elements 
d’elevat interès visual, com ara els Jardins del 
Túria, el Parc Natural del Túria, el carril bici a 
l´Albufera, la via Xurra, el Bioparc, l’Oceanogrà-
fic, la singularitat de l´Horta i huit platges amb 
bandera blava de les nou existents. Tot açò re-
presenta una oferta natural per al turista sen-
sibilitzat amb l’ecologia i la protecció del medi 
ambient.

Capital humà

Des de 1996, València pateix un procés d’enve-
lliment demogràfic: s’ha passat d’una piràmide 
poblacional regressiva a una amb clara ten-
dència a convertir-se en estacionària moderna. 
L’índex d’envelliment augmenta i amb ell les ta-
xes de dependència, al mateix temps que l’índex 
de joventut descendeix en els últims dotze anys. 
A partir de 2010, disminueix gradualment la po-
blació fins a l’any 2015, produint-se un lleuger 
augment a partir de 2016, fet que es reflecteix 
en la població activa de la ciutat.

Capital social i cultural 

El patrimoni històric, artístic i musical, la indús-
tria cultural contemporània, així com la cultura 
popular i les tradicions constitueixen un atrac-
tiu d’oci cultural per al turisme, al mateix temps 
que resulta una variable rellevant per a la com-
petitivitat de la ciutat. 

Capital territorial

L’estructura bàsica territorial de la xarxa de 
carreteres valencianes és fruit de la combina-
ció de dos models: el radial (amb el centre a 
València i la seua àrea metropolitana) i l’axial 
(nord-sud, pel sector litoral). 
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València posseeix una bona infraestructura de 
transport terrestre, aeri i marítim, la qual cosa 
facilita l’atracció d’inversió privada i de turisme. 
L’oferta cultural i d’oci està convertint València 
en centre turístic, oferint, majoritàriament, allot-
jament en el sector hoteler. No obstant açò, el 
sector immobiliari ofereix habitatges secunda-
ris destinats a l’allotjament turístic residencial, 
per la qual cosa el lloguer d’apartaments s’està 
erigint com un important generador d’activitat 
econòmica en la ciutat. Referent a açò, la proli-
feració de negocis de home sharing, encara sen-
se regular, està provocant l’augment general en 
els preus del lloguer d’habitatges principals, que 
constitueixen el 80% 
del parc total d’habitat-
ges. Aquest negoci està 
concentrat a València, 
sobretot a Ciutat Vella, 
Eixample, Extramurs i 
Poblats Marítims. 

Les empreses valencianes, amb fort predomini 
de PIMES, es caracteritzen per una baixa im-
plantació tecnològica, dificultat per a invertir en 
I+D+I, un nivell d’interconnexió informal i una 
escassa transició d’activitats tradicionals a les 
de noves tecnologies. Açò repercuteix en la difi-
cultat per a augmentar el component innovador 
tant en processos com en productes, així com 
en la seua capacitat exportadora.

Xarxes 

El teixit industrial valencià es caracteritza per 
clústers o districtes industrials que col·laboren 
entre sí per a ser més competitius; així i tot, 
existeix un feble entramat de relacions formals 
intersectorials i interterritorials en forma de 
xarxa, idoni per a la creació de coneixement i 
innovació. 

Processos d’innovació 

València s’ha convertit en una de les millors ciu-
tats de suport a l’emprenedoria digital, per la 
qual cosa han proliferat startups especialitzades 

en noves tecnologies. A més, en els últims anys 
s’ha incrementat una nova modalitat de treball 
col·laboratiu centrat en els anomenats “espais 
de treball cooperatiu”, els quals agrupen activi-
tats econòmiques de diferent i variada índole. 

ANÀLISI LABORAL

Àmbit geogràfic significatiu (els mercats la-
borals territorials) i estructura interna de 
l’àrea objecte d’estudi

L’augment generalitzat dels fluxos de mobilitat 
i desplaçaments pendulars subratlla el caràc-

ter supramunicipal dels 
mercats de treball, do-
nant lloc a una Àrea de 
Mercat de Treball Local. 
En la ciutat de València 
un 74% de la població 
ocupada resident té lo-

calitzat el seu lloc de treball en la pròpia ciutat, 
donant lloc a concentracions d’ocupació allu-
nyades i independents de la distribució de la 
població resident (polígons industrials, centres 
comercials, centres logístics…). El 26% es des-
plaça a treballar a municipis circumdants. 

Caracterització de la població resident en re-
lació a l’ocupació

En la ciutat resideixen 643.500 persones ma-
jors de 16 anys, de les quals un 59% es declaren 
actives i un 47% ocupades; d’aquestes un 51% 
són homes i un 49%, dones. Un 14% de les per-
sones ocupades són autònoms/es i un 86% tre-
ballen per compte d’altri, sobretot en el sector 
privat. Només el 19% de l’ocupació en la ciutat 
es desenvolupa en el sector públic, el major pes 
del qual es concentra en l’administració auto-
nòmica (69%). En termes generals, la contrac-
tació laboral temporal suposa el 90% del total 
de contractes en els últims anys.

El 85% de l’ocupació en la ciutat de València es 
concentra en el sector serveis, seguit d’un 9% 
en la indústria, un 4% en la construcció i un 1% 

en l’agricultura. Un dels efectes de la crisi ha 
sigut la significativa destrucció d’ocupació en 
determinats sectors com la construcció i la in-
dústria, els quals han perdut rellevància en el 
teixit productiu valencià.

La taxa d’atur se situa en el 19%, sense diferèn-
cies significatives entre sexes, i el 9,5% cerca la 
seua primera ocupació. En termes generals, el 
30% de les persones desocupades són menors 
de 30 anys; el 61% són parades de llarga durada i 
el 46% no tenen treball des de fa més de dos anys.
 
El sistema productiu local i els llocs 
de treball en el territori

Les empreses situades a València registrades 
en el Directori Central d’Empreses de 2016 són 
63.480, sent industrials el 4%, del sector de la 
construcció el 8% i del sector serveis el 88%.

València està especialitzada en els sectors 
d’informació i comunicacions, activitats finan-
ceres, educació i activitats sanitàries, i en ac-
tivitats de subministrament d’electricitat, gas i 
aire condicionat.

El turisme s’ha convertit en un sector estratè-
gic per a la ciutat, ja que en 2015 va generar 
un impacte de 1.114 milions d’euros, sostenint 
16.660 ocupacions.

Educació, oferta i demanda de qualificacions, 
contractació i intermediació salarial

La majoria de la població major de 16 anys té 
titulacions universitàries (28%), enfront d’un 12% 
que té una Formació Professional, és a dir, la ciu-
tat compta amb una proporció menor de gradu-
ats en Formació Professional i posseïm una alta 
xifra de qualificats. Açò produeix una dinàmica 
perversa: les persones sobrequalificades tenen 
falta de motivació, mentre que els poc formats 
pateixen dificultats per a trobar un treball.

El major nombre de persones ocupades que hi 
ha en la ciutat de València es distribueixen en 

tècnics i professionals científics i intel·lectuals 
(24%), i treballadors dels serveis de restaura-
ció, personals, protecció i venedors (18%), sent 
escàs el nombre de treballadors qualificats en 
el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 
(0,77%).

CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI INTEGRAT 
DEL DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

La ciutat de València té:

• Una ubicació geogràfica estratègica res-
pecte a l’Arc Mediterrani i al centre de la 
península. 
• Transport marítim (port de València), 
transport aeri (aeroport), i una bona xarxa 
de carreteres i transport ferroviari, per la 
qual cosa es converteix en una ciutat com-
petitiva per a l’atracció d’inversió privada, 
generadora de llocs de treball. 
• Pèrdua de població resident des de 2010, 
provocant la caiguda de la taxa d’activitat 
concentrada en homes; el nombre de dones 
actives, per contra, ha augmentat. 
• Unes taxes de dependència incrementa-
des en els últims deu anys, tant de majors 
com de menors, encara que aquests últims 
en menor mesura. 
• Una gran quantitat de recursos humans so-
brequalificats exercint llocs laborals per sota 
del seu perfil professional. Açò, unit a l’eleva-
da temporalitat en la contractació (90%), ha 
provocat la fugida de talents des de 2011. 
• Una proporció de persones amb estudis 
de formació professional menor que la xi-
fra espanyola. Malgrat reconèixer la major 
ocupabilitat d’aquestes, posseeixen major 
estatus social les titulacions universitàri-
es; per això és l’opció més escollida a l’hora 
d’estudiar. 
• Una baixa coordinació entre les institucions 
generadores de coneixement situades en la 
ciutat (universitats) i l’àrea funcional (insti-
tuts tecnològics i centres d’investigació). 
• La taxa d’ocupació a València, major entre 
els homes, és menor que l’estatal. Un 74% 

El teixit industrial valencià 
es caracteritza per clústers 
o districtes industrials que 

col·laboren entre ells per ser 
més competitius.



487486

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

de la població ocupada resident té localitzat 
el seu lloc de treball en la pròpia ciutat. 
• Un mercat de treball precari: temporalitat, 
parcialitat, rotació lloc de treball, etc.
• Una taxa d’atur situada per sobre de l’es-
tatal, no mostra diferències significatives 
entre sexes. 
• Un teixit empresarial dispers amb fort 
predomini de xicotetes i mitjanes empreses, 
que dificulta la capacitat de finançament 
per al desenvolupament de projectes de I+-
D+I i la seua capacitat exportadora. 
• Una cultura de l’emprenedoria empresarial 
que provoca el sorgiment de noves PIMES. 
• Pèrdua d’empreses en els últims quatre 
anys en el sector serveis: comercial, trans-
port, hoteleria, etc.

Direccions de futur:

• Potenciar les sinergies empresarials a 
través d’una connexió reticular (xarxes) i 
la incorporació de noves tecnologies, per a 
enfortir el model empresarial minifundista 
valencià. 
• Posicionar València com a ciutat referent 
en innovació i emprenedoria, com a estratè-
gia de competitivitat de la ciutat. 

• Necessitat d’acostar les polítiques actives 
d’ocupació a les persones aturades i a les 
empreses, reforçant els serveis de proximi-
tat en els barris. 
Impulsar la generació de noves activitats 
econòmiques, especialment de caràcter so-
cial, que permeten la inserció laboral, així 
com la retenció i la tornada del talent.
• Evitar el tancament d’empreses, potenciant 
el manteniment empresarial i posant el focus 
en la transmissió d’empreses per a la genera-
ció d’oportunitats de nous emprenedors.
• Consolidar els projectes empresarials in-
novadors que existeixen en la ciutat i afa-
vorir-ne la creació de nous, enfortint una 
xarxa d’emprenedors innovadors.
• Potenciar estratègies de desenvolupa-
ment econòmic sostenible en els barris i 
districtes que generen empreses d’inserció 
i projectes d’emprenedoria social.
• Augmentar la col·laboració de tots els 
agents socials i de totes les Administraci-
ons Públiques que intervenen en el foment 
d’ocupació en la ciutat.
• Desenvolupar estratègies per a millorar la 
qualitat en l’ocupació en els diferents sec-
tors econòmics.

VALÈNCIA
LOCALIZACIÒ
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VALÈNCIA
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
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VALÈNCIA
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

L’HORTA SUD

Institut Imedes

1. CARACTERITZACIÓ GENERAL DEL TERRITORI

L’Horta Sud està emmarcada per la ciutat de 
València al nord, la mar per l’est, la Ribera Baixa 
al límit sud, i la Ribera Alta per l’oest. La confor-
men vint municipis (Alaquàs, Albal, Alcàsser, Al-
daia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, 
Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, 
Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de 
Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella).

Entre els condicionants geogràfics podem tro-
bar el Parc Natural de l’Albufera, la Serra Peren-
xisa, L’Alter de Picassent i el Vedat de Torrent. 
Aquests espais naturals generen una riquesa 
mediambiental i paisatgística de primer ordre 
com a atractiu per a unes millors condicions de 
vida en l’entorn. A més, compta amb un ric pa-
trimoni històric, cultural, natural i agrícola vin-
culat a l’Horta de València.

Pel que fa als condicionants socioeconòmics, el 
principal és la proximitat a la ciutat de València 
i al seu port; el segon, l’aeroport de Manises i la 
generació d’una primera corona de ciutat que 
va acollir una gran part de la immigració inte-
rior dels anys seixanta, que va fer que en poc 
de temps es convertiren en ciutats dormitori; i 
en tercer lloc, la concatenació de polígons in-
dustrials que van absorbir a xicotetes i mitjanes 
empreses.

Aquests condicionants han determinat una ele-
vada pressió urbanística i industrial sobre el sòl 
rústic, aparentment sense cap tipus d’ordena-
ció, tot modificant els usos del sòl, que han pas-
sat d’un ús agrícola a un ús industrial o urbà, 
i que ha convertit aquest espai en un territori 
d’alta densitat poblacional, on preval l’ús abusiu 
del mitjà de transport individual.

La població de la Mancomunitat de L’Horta Sud 
es trobava per sobre dels 454.000 habitants en 
2016, cosa que representa el 17,87% del total 
de la població de la Província de València i el 
9,1% del total de la Comunitat Valenciana.

2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

L’estructura productiva de la zona ha experi-
mentat grans canvis en les últimes dècades, i ha 
deixat al seu pas una activitat agrícola residual 
dedicada al cultiu d’arròs i cítrics −un sector in-
dustrial altament diversificat però que ha perdut 
molt de pes relatiu en les últimes dècades a cau-
sa de la deslocalització de la producció en paï-
sos emergents−, i un sector de serveis en alça, 
impulsat principalment per les grans superfícies 
comercials i les empreses de logística.

Cal aprofundir breument en la transformació 
experimentada en el sector industrial de la co-
marca en les últimes dècades. En primer lloc, cal 



499498

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

destacar la significativa caiguda en termes abso-
luts tant del nombre d’establiments industrials 
com de l’ocupació generada en el sector, explica-
da, principalment, pels fenòmens de desindus-
trialització i de desmembrament del clúster tra-
dicional del moble a L’Horta Sud, que ha portat 
la fabricació de mobles a països emergents. El 
segon punt a destacar és l’important canvi en la 
composició sectorial de l’activitat industrial: sec-
tors predominants, com ara el de la fusta i el mo-
ble i el de fabricació de productes metàl·lics, han 
perdut pes relatiu en el sector manufacturer; 
mentre que altres sectors, com ara la produc-
ció agroalimentària i de fabricació de begudes, 
el sector logístic o el de 
fabricació de productes 
de cautxú i plàstics, han 
guanyat protagonisme.

D’altra banda, en el sec-
tor terciari, el comerç a 
l’engròs i al detall són els que lideren l’activitat 
productiva del territori, juntament amb l’hoteleria. 
Així, també cal ressaltar el continu creixement 
que està experimentant l’activitat turística, el po-
tencial de la qual a L’Horta Sud està començant 
a visualitzar-se, i ha posat en evidència la neces-
sitat d’una planificació turística coordinada a ni-
vell de mancomunitat i de recursos, així com la 
necessitat de posar en valor el patrimoni natural, 
arquitectònic i cultural de la zona.

Un dels principals reptes a abordar pel que fa 
al capital territorial és la situació de les àrees 
industrials de la comarca. La manca de planifi-
cació unida al model de desenvolupament indus-
trial ha afavorit un procés d’industrialització co-
marcal dispers, amb àrees industrials reduïdes, 
fortament depenent dels recursos endògens 
dels municipis que, a causa de la falta de recur-
sos, han quedat en abandó i amb serioses defi-
ciències d’infraestructures i serveis, situació que 
llastra la competitivitat de les empreses i afecta 
les condicions de treball de les persones.

En aquest sentit, les xarxes empresarials estan 
jugant un rol molt important en la recerca de 

solucions a aquests problemes i mancances, 
tant les que actuen solament a nivell local, com 
les que ho fan a nivell supramunicipal (FEPE-
VAL, Fòrum Empresaris de L’Horta Sud).

L’últim punt a destacar en l’anàlisi territorial és 
la limitada capacitat d’innovació empresarial en 
la Mancomunitat, el sector industrial de la qual 
està conformat principalment per empreses 
de dimensió mitjana o xicoteta, moltes d’elles 
microempreses, pertanyents a indústries espe-
cialitzades en un nivell d’intensitat tecnològica 
mitjana i baixa. Atès que els processos d’inno-
vació estan molt vinculats a les dimensions de 

l’empresa i la dificul-
tat que les empreses 
xicotetes troben per a 
emprendre’ls, els pro-
cessos d’innovació em-
presarial són limitats en 
la comarca. No obstant 

açò, s’observa un major esforç en matèria d’I+D 
en les empreses noves i les multinacionals. La 
manca d’infraestructures i serveis tecnològics 
podria estar darrere de la falta d’innovació, en-
cara que també s’observen altres factors, com 
ara la falta de recursos humans dedicats a l’ac-
tivitat d’I+D o el fet que la innovació es genera 
de forma reactiva, responent a problemes es-
pecífics que apareixen en un moment determi-
nat, i no de forma proactiva. 

3. ANÀLISI TERRITORIAL DES DE LA 
PERSPECTIVA LABORAL

La crisi econòmica va suposar alguns canvis 
importants en el mercat laboral, tant pel que 
fa a l’oferta com a la demanda, no solament en 
l’etapa de destrucció d’ocupació (2007 – 2014) 
sinó també en els últims anys de recuperació 
(2014 – 2017).

En primer lloc s’ha pogut observar un augment 
de la participació de les dones en la recerca 
d’ocupació, la qual cosa es reflecteix en un aug-
ment de la taxa d’activitat d’aquest col·lectiu. 
Per la seua banda, els homes van experimentar 

una lleu disminució en la seua taxa d’activitat, 
la qual cosa podria explicar-se per l’expulsió 
del mercat laboral de certs grups que no han 
aconseguit reubicar-se i/o reciclar-se als can-
vis exigits en el nou panorama del mercat labo-
ral (majors de 45 anys i persones sense forma-
ció/analfabets digitals).

La taxa d’ocupació i d’atur evidencia que l’ocupa-
ció ha entrat en la senda de la recuperació, en-
cara que aquesta reactivació està sent més lenta 
entre les dones i les persones majors de 45 anys. 
Tanmateix, tant les dades estadístiques com les 
opinions dels diferents actors clau entrevistats 
indiquen que aquesta recuperació s’està pro-
duint a costa d’un major nombre dels llocs de 
treball en precari (temporalitat, falsos autònoms, 
baixos salaris fins i tot per a professions quali-
ficades, treballs a temps parcial, menor capaci-
tat de negociació del treballador després de les 
successives reformes laborals…) especialment 
entre els col·lectius de joves i de les dones.

Les contractacions temporals o a temps parcial 
són les que més han augmentat en el període 
de reactivació de l’ocupació, ampliant la partici-
pació d’aquest tipus de contractes en detriment 
del contracte indefinit o a temps complet. La 
temporalitat i parcialitat afecten en major me-
sura les dones que no els homes.

L’increment de l’ocupació és notori en tots 
els sectors d’activitat a partir de l’any 2014, 
amb l’excepció de l’activitat agrària, en la qual 
s’aprecia una lleugera però constant tendència 
decreixent. El sector serveis és el que ha regis-
trat un major increment en el nombre d’afiliaci-
ons, el que ha determinat que augmente el pes 
d’aquestes activitats en l’ocupació, i ha continu-
at el procés de terciarització. Per la seua ban-
da, la indústria continua perdent pes relatiu en 
l’estructura econòmica de la comarca, tot i que 
ha incrementat el nombre d’afiliats en termes 
absoluts en l’últim quinquenni.

Les seccions d’activitat econòmica que més 
treballadors absorbeixen en la Mancomunitat 

segons les dades d’afiliació són el Comerç a 
l’engròs i al detall i la reparació de vehicles de 
motor, la Indústria manufacturera, les activitats 
administratives i serveis auxiliars, el transport 
i emmagatzematge, l’hoteleria i la construcció.

D’altra banda, les últimes dades sobre afiliaci-
ons a la Seguretat Social evidencien un lleuger 
canvi en la composició de l’ocupació de la Man-
comunitat, segons el qual ha disminuït el pes 
dels treballadors més qualificats en favor dels 
treballadors amb menors nivells de qualificació. 
Les ocupacions més demandades en la Manco-
munitat en els últims anys han sigut: els peons 
de les indústries manufactureres, els venedors 
en tendes i magatzems, els cambrers assalari-
ats i els peons del transport de mercaderies i 
descarregadors. Aquestes dades s’alineen amb 
la informació aportada pels agents entrevistats, 
que assenyalaven que les ocupacions més de-
mandades eren llocs de baixa qualificació lli-
gats principalment al sector serveis (hoteleria, 
logística, comerç) i a la indústria manufactu-
rera. Resulta, així mateix, destacable l’aparició 
l’any 2016 d’ocupacions relacionades amb els 
serveis personals i la dependència, assenyalats 
com activitats amb elevada capacitat de gene-
ració d’ocupació en el curt i mitjà termini.

Des del punt de vista de la demanda d’ocupació, 
s’observa una caiguda sostinguda de la desocu-
pació a partir de l’any 2013, tot i que encara no 
s’han aconseguit els nivells pre-crisi. Les dades 
sobre desocupació són consistents, amb la idea 
que la crisi econòmica i la recuperació posterior 
han agreujat la bretxa de gènere, atès que les 
dones segueixen mantenint una posició de desa-
vantatge en el mercat laboral, presentant nivells 
d’atur superiors, taxes menors d’activitat, ocupa-
ció i contractació, i registrant una recuperació de 
l’ocupació més lenta que la dels homes.

Així com ocorre amb el gènere, l’edat també pot 
constituir un obstacle per a la incorporació al 
mercat laboral. Un dels grups de població que 
més ha patit l’envestida de la crisi ha sigut el de 
les persones de més de 45 anys. Després de 10 

El sector terciari, el comerç 
al per major i al per menor 

són els que lideren l’activitat 
productiva del territori junt 

amb l’hoteleria.



501500

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

anys de crisi, aquest grup s’ha convertit en un 
dels grans exclosos del mercat laboral, princi-
palment els que han experimentat una situació 
de desocupació de llarga durada i amb baixos 
nivells de qualificació. Aquest aspecte ha sigut 
assenyalat amb insistència en la fase qualita-
tiva del present treball. En aquest sentit, les 
dones majors de 45 anys serien, doncs, el grup 
més vulnerable dins del mercat laboral, i són 
les que estan experimentant les majors dificul-
tats per a trobar treball.

Els mecanismes d’intermediació laboral més ha-
bituals depenen del tipus de lloc de treball i del 
tipus d’empresa. Mentre que en les microPIMES i 
en les xicotetes empreses el boca a boca es con-
sidera el primer mecanisme utilitzat, les grans 
empreses utilitzen altres mecanismes que poden 
anar des de les ETT per a llocs de baixa i mitja-
na qualificació fins a headhunters en llocs d’alta 
qualificació o molt especialitzats. Encara que el 
SERVEF apareix entre els mecanismes utilitzats, 
no es troba entre els preferits per les empreses.

Els sectors emergents que, a causa de l’evolució 
dels últims anys o a tendències de mercat obser-
vades, es perceben com a potencials jaciments 
d’ocupació en la Mancomunitat són: el sector de 
la logística, l’agroalimentari, l’economia circular, 
les energies renovables, el de serveis personals 
i l’hoteleria i el turisme sostenible.

Cal també destacar algunes tendències que 
s’estan observant en les noves ofertes de tre-
ball: digitalització i tecnificació dels llocs de 
treball, l’exigència generalitzada d’idiomes i el 

requeriment de certificacions (carnets, títols de 
professionalitat) en llocs en els quals abans no 
se sol·licitaven aquests títols.

Les vacants de difícil cobertura estan en molts 
sentits relacionades amb aquestes tendències 
generals del mercat. En el sector industrial, per 
exemple, a les empreses els està sent difícil 
aconseguir tècnics especialitzats en CNC o sol-
dadores amb el carnet d’homologació europeu, 
així com perfils tècnics de grau superior/mitjà 
(electromecànics, especialistes en mecatròni-
ca), mentre que en el sector de serveis els re-
sulta complicat aconseguir tècnics comercials 
amb idiomes o experts relacionats amb la ges-
tió de xarxes socials, entre d’altres.

Així doncs, les necessitats formatives identifi-
cades a partir de les entrevistes a actors clau 
en la Mancomunitat responen a aquestes va-
cants de difícil cobertura (CNC, manteniment 
industrial/electromecànica) així com també a 
les mancances en capacitats, que són conside-
rades transversals a qualsevol tipus de lloc de 
treball (idiomes, alfabetització informàtica).

Davant d’aquestes necessitats, la valoració de 
l’oferta formativa especialitzada és que existeix 
una escassa adaptació i connexió entre la for-
mació tècnica de la comarca i les necessitats 
reals de les empreses, excepte algunes excep-
cions específiques, segons les percepcions re-
collides en l’estudi qualitatiu realitzat. Aquesta 
falta de connexió es deuria, en gran mesura, a 
l’escassa cooperació que existeix entre les em-
preses i els centres de formació.

L’HORTA SUD
LOCALITZACIÓ
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L’HORTA SUD
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA PLANA DE UTIEL-REQUENA

Francisco Higón Tamarit
Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València

La comarca de la Plana d’Utiel-Requena està 
constituïda per nou municipis: Camporrobles, 
Caudete de las Fuentes, Xera, Fuenterrobles, 
Requena, Sinarques, Utiel, Venta del Moro i Vi-
llargordo del Cabriel. Forma part de l’anomenat 
grup de les “comarques d’interior”, entre les 
que se solen incloure també les comarques de 
l’Alt Millars, Foia de Bunyol, Alt Palància, Racó 
d’Ademús, els Serrans i La Vall de Cofrents-Aio-
ra. En aquesta “agrupació”, la Plana d’Utiel-Re-
quena seria la segona comarca més poblada 
(després de la Foia de Bunyol) i la tercera per 
densitat població (després de la Foia de Bunyol 
i l’Alt Palància).

La població en edat de treballar (entre 16 i 64 
anys) representa en la comarca d’Utiel-Reque-
na un 63% de la població, xifra que és inferior 
a la del conjunt de la província de València 
(65,66%) però també a la del conjunt de la Co-
munitat Valenciana (65,34%). Aquesta població 
es distribueix de forma heterogènia a nivell 
municipal; així, Requena resulta ser el muni-
cipi amb un major percentatge de població en 
edat de treballar respecte als seus habitants 
(63,79%) i Caudete, el que menys (56, 12%), amb 
una desviació típica per al conjunt de la comar-
ca del 2,5%. 

Com és evident, si analitzem el repartiment de 
la població segons municipis, si examinem la 

comarca com un tot, a Requena està el 53,8% 
de la població en edat de treballar i a Utiel el 
30,62%, de manera que la resta dels municipis 
només disposen del 15,54% dels habitants de la 
comarca en edat de treballar.

Si examinem les dades d’atur, trobem que l’atur 
registrat en la comarca és de 2.195 persones, 
la qual cosa ve a representar una taxa d’atur 
registrat1 del 9,03% enfront del 12,01% del con-
junt de la Comunitat Valenciana. Açò reflecteix 
una situació relativament bona donades les ca-
racterístiques de la comarca, una comarca ru-
ral d’interior, amb els habituals problemes de 
despoblament i envelliment de la població.

Examinaré, a continuació, aquells col·lectius 
amb més problemes per a trobar ocupació, tant 
per segments d’edat com per sexe.

Les dades reflecteixen que l’atur registrat en 
menors de 25 anys és del 7,11% (enfront del 
6,99% de la Comunitat Valenciana) mentre que 
en el cas de les dones, la taxa d’atur registrat 
arriba al 58,41% de la població, en aquest cas 
un poc per sota de la taxa de la Comunitat 
(58,92%).

Pel que fa a l’atur per sectors d’activitat, des-
taca l’alt nivell d’atur en l’agricultura (21,14%) 

1 A 31/07/2017.
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o en el sector serveis (52,71%) molt per sobre 
dels nivells del conjunt de la Comunitat Valenci-
ana en el cas de l’agricultura, i bastant per sota 
en el cas del sector serveis. Aquestes xifres 
són destacables, ja que tant l’agricultura com 
el sector serveis són sectors essencials en la 
dinàmica socioeconòmica de la comarca.

Si analitzem les dades d’afiliacions a la Segure-
tat Social, trobem un total de 10.252 afiliats en 
la comarca2 amb una taxa d’afiliació del 42,19%, 
que se situa molt per sota de la del conjunt de la 
Comunitat Valenciana (53,62%). Si analitzem de 
forma separada els règims d’afiliació, la major 
taxa correspon al règim 
general (58,01%), si bé 
molt lluny de la taxa de 
la Comunitat, que acon-
segueix el 75,99%. Òbvi-
ament açò implica que 
el nombre d’autònoms 
és molt elevat, i és que 
en concret representen un 33,71% de totes les 
afiliacions enfront del 19,51% que trobem en el 
conjunt de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, la ja comentada importància de 
l’agricultura permet explicar el seu destacable 
pes. Així, l’afiliació al sistema especial agrari 
dins del règim general d’afiliacions, també és 
molt superior en la comarca a les xifres del 
conjunt de la Comunitat Valenciana (6,60% en-
front de 2,25%).

Si examinem les dades per sexes, veiem que 
del total de 12.958 afiliats en la comarca les do-
nes representen un 40,34%, enfront del 53,32% 
que representen els homes.

Una forma més minuciosa d’anàlisi consisteix 
en examinar les dades d’afiliacions segons els 
epígrafs de la Classificació Nacional d’Activitats 
Econòmiques (CNAE). Aquesta perspectiva ens 
mostra que l’agricultura (Epígraf 01) és la prin-
cipal font d’ocupació en la comarca; ho és tant 
en termes del total de la comarca, com si n’exa-

2 A 31/08/2017.

minem els municipis, amb l’excepció de Xera, 
on la restauració ho supera lleugerament. 

Examinant el comportament de les afiliacions 
al llarg del temps, veiem que aqueixa situació 
és la que es ve donant durant tot el període re-
collit (2012 a 2016), amb un pes que s’ha man-
tingut bastant estable al llarg d’aquest període. 
Si el comparem amb el conjunt de la Comuni-
tat Valenciana, l’epígraf 01 mostra una enorme 
diferència, ja que només representa un 4,2% de 
les afiliacions i, a més, aquesta participació ha 
anat caient des del primer any del període de re-
ferència, per a mantenir-se estable en els dos úl-

tims. És evident que ens 
trobem en una comarca 
rural i, per tant, no és 
estrany que l’activitat 
agrària seguisca sent 
molt important, sense 
oblidar l’impacte causat 
per la crisi que va pro-

duir un fenomen de “retorn” a la comarca i a les 
activitats agràries —caracteritzat per la tornada 
de persones originàries de la comarca que, en 
perdre els seus llocs de treball en les ciutats i 
municipis on treballaven i vivien, van tornar a la 
seua comarca d’origen, i en bastants casos van 
reprendre les activitats agràries o van passar a 
col·laborar en l’activitat agrària de la família.

Per descomptat que la distribució no és ho-
mogènia i veiem que els afiliats en l’epígraf 
01 representen un percentatge menor en els 
municipis on l’activitat econòmica està més di-
versificada (especialment a Utiel i a Requena), 
mentre que en municipis com Fuenterrobles3 o 
Sinarques4, la majoria de la població esta afilia-
da en aquest epígraf.

Hem d’entendre que bona part d’aqueixos agri-
cultors són viticultors i constitueixen la font 
principal d’inputs de la potent indústria local 
del vi; molts altres treballen en altres activitats 
agrícoles amb pes notable en la zona, com ara 
el cultiu de l’olivera o el de l’ametla.

3 Quasi un 75%
4 60%

Una altra de les activitats molt rellevant en el 
territori és el comerç (epígraf 47), que està entre 
les tres primeres categories en afiliacions en la 
majoria dels municipis. De fet, el pes del sector 
serveis en la comarca és notable. Tant és així que 
quasi un 11% de les afiliacions estan en aquest 
epígraf 47. En el període de referència, aquesta 
xifra ha experimentat una lleugera caiguda per 
a mantenir-se estable en els dos últims anys. De 
nou, el repartiment de les afiliacions per muni-
cipis és heterogeni, sent el valor màxim el que 
correspon a Xera (16,4%) i el més baix el de Si-
narques (9,1%). Els dos municipis més grans, Re-
quena i Utiel, mostren respectivament un 10,9% 
i un 10,6% d’afiliacions en aquest epígraf. Com-
parat amb el conjunt de la Comunitat Valencia-
na, el comerç és la principal activitat en matèria 
d’afiliacions amb un 11,6%, que representa un 
percentatge similar al que trobem en la comarca 
de la Plana d’Utiel-Requena.

En tercer lloc podem destacar el pes de l’epígraf 
56, que es refereix a restauració i que representa 
una mica més del 8% dels afiliats en la comarca, 
xifra que ha augmentat després de romandre es-
table entorn del 7% al llarg del període de refe-
rència. De nou, el repartiment segons municipis 
és heterogeni, sent a Xera on representa un ma-
jor percentatge d’afiliacions (19,7%) i Sinarques 
on menor pes relatiu té (4%). En la Comunitat Va-
lenciana, aquest és també un epígraf destacable 
(el tercer en importància i amb un pes similar al 
de la comarca, 7,6%).

Finalment, altres indústries que arrepleguen un 
important nombre d’afiliacions en la comarca 
són les del vi (epígraf 11) o les indústries ali-
mentàries (epígraf 10). En el cas de la indústria 
del vi, la rellevància en la comarca és altíssima 
si ho comparem amb el conjunt de la Comunitat 
Valenciana, on seria l’activitat en la posició nú-
mero 64 segons el nombre d’afiliacions i, a més, 
les ocupacions en aquesta activitat es concen-
tren en molt poques comarques valencianes, i 
aquesta és una de les principals. En el cas de la 
indústria alimentària, el pes d’alguns municipis 
d’aquestes activitats ha anat creixent gràcies 

al paper de la comarca com a proveïdora d’al-
gunes importants cadenes de distribució amb 
notable pes a la Comunitat, com és el cas de 
Mercadona.

La informació disponible permet una anàlisi de-
tallat de les afiliacions per indústries. En el text 
del diagnòstic aquesta informació es mostra 
tabulada.

Seguint amb l’anàlisi del mercat de treball, les 
dades sobre ocupats ens permeten compren-
dre també altres aspectes rellevants. En aqueix 
sentit, les estadístiques reflecteixen 14.265 
ocupats en la Plana d’Utiel-Requena, dels quals 
el 60% són homes i el 40% dones. El 98% dels 
ocupats estan –lògicament– entre els 16 i els 
64 anys, i solament un 2% de persones de 65 o 
més anys està ocupat.

Si examinem on treballen els habitants de la 
comarca, veiem que fins a un 12% dels ocupats 
afirmen treballar en el seu propi domicili, un 
11% en diversos municipis, un 54% en el ma-
teix municipi de residència, un 19% en un altre 
municipi de la província de València i un 4% en 
una altra comunitat autònoma, la qual cosa, do-
nada la gran proximitat a la regió de Castella-La 
Manxa, no ens ha d’estranyar. Hi ha també un 
nombre molt reduït de persones que treballen 
en altres províncies de la Comunitat Valencia-
na; de fet amb prou feines representa un 0,2% 
dels ocupats. La informació desagregada a ni-
vell municipal sobre aquesta variable solament 
inclou dades d’Utiel i Requena. He de remarcar 
que, com que tant Utiel com Requena són els 
principals nuclis econòmics de la comarca, les 
xifres d’habitants en tots dos pobles que treba-
llen en el seu mateix municipi supera àmplia-
ment la mitjana comarcal, amb un 69% en el 
cas de Requena i un 63% en el d’Utiel.

Finalment l’anàlisi del mercat de treball de la 
comarca es tanca amb l’examen dels contractes 
de treball. En el conjunt del període de referèn-
cia es van fer quasi 78.000 contractes a homes 
enfront de 45.170 a dones. Tant per les dimen-

Bona part dels agricultors 
són viticultors i constitueixen 
la font principal d’entrades de 

la potent indústria local del 
vi. Molts altres treballen en 
altres activitats agrícoles.
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sions de la seua població com per la dinàmi-
ca econòmica, aquestes contractacions es van 
concentrar en els municipis d’Utiel i Requena. 
En concret, a Requena es van produir el 59,8% 
de totes les contractacions d’homes i el 58% de 
les de dones; i a Utiel el 22,1% de les contracta-
cions d’homes i el 30% de les de dones.

Els gràfics que es reprodueixen en el diagnòs-
tic són especialment instructius per a veure el 
comportament temporal de les contractacions. 
Si ens centrem en les tendències dins del con-
junt de la comarca, veiem que, des de l’any de 
partida (2007), les contractacions masculines 
van ser decreixents fins a l’any 2009, en què van 
aconseguir un mínim per a anar recuperant-se 
lentament; en 2012 ja havien superat les xifres 
de 2007 i en 2013 assoliren un màxim abans 
de caure, de nou, en 2014, i recuperaren la ten-
dència alcista en 2015 i 2016. En el cas de les 
dones, els moviments han sigut més atenuats: 
des de l’any de partida, va haver-hi una suau 
caiguda fins a aconseguir un mínim en 2001 i 
després una quasi imperceptible recuperació; 
en 2013 va haver-hi també una lleugera cai-
guda, com en el cas dels homes, i des de lla-
vors una recuperació de les contractacions una 
mica més pronunciada en 2015 i 2016. Aquesta 
mateixa anàlisi es pot dur a terme considerant 

intervals d’edat en lloc del sexe, i resulta desta-
cable el comportament molt erràtic que reflec-
teixen les contractacions segons municipis per 
als diferents intervals d’edat. Els gràfics repro-
duïts en l’anàlisi són especialment reveladors 
sobre aquest tema.

Si examinem les contractacions i la seua evo-
lució al llarg del mateix període de referència 
segons grups de professionals, podem veure 
com la gran majoria de contractacions es pro-
dueixen en els treballs més “bàsics” (grups 4, 
5, 9 i 0), seguit pels treballadors manuals qua-
lificats (grups 5,7 i 8) i els tècnics superiors i de 
suport (grups 2 i 3). La contractació de directors 
i gerents és escassa i en cap any del període va 
superar les 30 persones. 

Si, a més, filtràrem les dades segons grups pro-
fessionals considerant diferències per sexes, 
veiem que més de la meitat de les contractaci-
ons han sigut d’homes. En la categoria de tre-
balls manuals és on la diferència és més evi-
dent: 83% de les contractacions del grup han 
sigut d’homes, mentre que en el grup Resta, 
que inclou algunes de les qualificacions més 
bàsiques, és on la diferència ha sigut menor, 
representant els homes el 57% de les contrac-
tacions del període.

LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
LOCALITZACIÓ
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LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
COMUNICACIÓ

LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
POBLACIÓ
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LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
FORESTAL
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LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
CULTIUS

LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
CONTRACTES
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LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
ATUR

LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
PATRIMONI
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LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA FOIA DE BUNYOL-XIVA

ESTEPA
Departament de Geografia, Universitat de València

ANTECEDENTS

El 28 de novembre de 2016 va tenir lloc la prime-
ra sessió ordinària del Consell Econòmic i Social 
de la Foia de Bunyol-Xiva, en la seu de la Man-
comunitat. En aquesta sessió es va exposar que, 
tant la Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva 
com els ajuntaments de la comarca i els agents 
econòmics i socials més representatius d’aques-
ta, s’havien posat d’acord per a estudiar, planifi-
car i executar una sèrie de mesures necessàri-
es per a la revitalització del teixit econòmic i de 
l’ocupació, amb l’ànim de millorar el benestar 
social dels ciutadans de la comarca.

El procés de sol·licitud de l’Acord Territorial per 
L’Ocupació de la Comarca de la Foia de Bunyol-Xiva 
es va iniciar arran de la resolució de 13 d’octubre 
de 2016, del director general del SERVEF, publica-
da en el DOGV de 19 d’octubre de 2016, per la qual 
es convocaven subvencions destinades a fomen-
tar els acords territorials en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, 
regulades en l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball. La resolució diferenciava 
dues línies d’actuació subvencionables:

a) Programes de Diagnòstic del Territori
b) Programa de Projectes Experimentals

ANÀLISI TERRITORIAL

Capital Natural

El territori objecte d’anàlisi es correspon, qua-
si íntegrament, amb la comarca de la Foia de 
Bunyol-Xiva, proposada per Joan Soler en 1970 
en la seua comarcalització, i integra els muni-
cipis que formen part de la Mancomunitat de 
la Foia de Bunyol-Xiva (Alboraig, Bunyol, Xest, 
Xiva, Cortes de Pallars, Dosaigües, Godelleta, 
Macastre i Millars) a excepció de Torís i amb la 
incorporació de Setaigües. Com s’explicarà més 
endavant, l’estructura de la Mancomunitat està 
en la base de la constitució de l’Acord Territorial 
per l’Ocupació de la Foia de Bunyol-Xiva (d’ara 
endavant ATEFBX). El territori, els recursos del 
qual són ambientals, però també humans, do-
nada la trama de relacions que estableixen els 
seus habitants per a la creació de xarxes soci-
als i de producció, és el principal actiu amb el 
qual es compta.

Tant la històrica comarca de la Foia de Bu-
nyol-Xiva com l’àmbit geogràfic de l’ATEFBX, 
organitzat des de la Mancomunitat (al que 
d’ara endavant denominarem també Foia de 
Bunyol-Xiva), s’integren en l’Àrea Funcional de 
València, un espai de 3.764,7 km2 (16,2% de la 
Comunitat Valenciana) que abasta 90 municipis 
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i una població d’1.800.000 habitants (35% del 
total regional). El fet d’integrar a la ciutat de Va-
lència i la seua àrea metropolitana fa que esti-
guem parlant d’un espai densament poblat (473 
hab/km2), la qual cosa genera un desajust amb 
la densitat demogràfica de la Foia de Bunyol-Xi-
va (37 hab/km2).

L’àmbit d’estudi està conformat pels munici-
pis d’Alboraig, Bunyol, Xest, Xiva, Cortes de Pa-
llars, Dosaigües, Godelleta, Macastre, Millars, 
Setaigües i Iàtova. El municipi que ocupa una 
superfície de major extensió és Cortes de Pa-
llars amb 23.301,28 Ha que ocupen el 20,16% 
del total de la superfície 
comarcal, i el de menor, 
Alboraig amb 2.733,14 
ha i 2,36% de l’àrea de 
l’ATEFBX. Pel que fa a 
altituds, el municipi si-
tuat a major altitud és 
Setaigües, a 695 metres 
sobre el nivell de la mar, i situat a menor altitud, 
Xest, a 217 metres sobre el nivell de la mar.

La Foia de Bunyol-Xiva té una extensió de 
115.588,55 hectàrees, les quals representen 
el 10,7% del total de la superfície de la provín-
cia de València i el 4,97% de la Comunitat Va-
lenciana. S’emplaça a l’est de l’abrupte escaló 
calcari de les Cabrilles, format per les serres 
juràsic-cretàciques d’orientació ibèrica de la 
Cabrera i Malacara, en la part central de la pro-
víncia de València; i es podria considerar com 
un espai de transició entre el litoral i l’interior 
muntanyenc. Predominen els materials calca-
ris que permeten que el subsòl siga un gran re-
servori d’aigua, que afavoreix que abunden les 
surgències d’aigua.

En l’àrea d’estudi podem distingir fins a tres 
subunitats geogràfiques clarament diferencia-
des: la Foia de Bunyol, el Piemont de Xiva-Xest 
i les Goles del Xúquer. La primera es tracta 
d’una depressió ocasionada per un aflorament 
triàsic, arrossegat per torrents i rius, arren-
cat a la muntanya per efectes de l’erosió. La 

segona es caracteritza per ser una cubeta de 
formes suaus, amb relleus d’escassa altitud; 
es podria considerar una zona de transició en-
tre l’interior muntanyenc i el litoral valencià. I 
la tercera s’emplaça al sud de les altres dues, 
delimitada per les serres de l’Ave, Martés, el 
Caballón i els relleus tabulars de la Mola de 
Cortes. Es tracta d’un espai de muntanya molt 
accidentat.

Els principals conjunts del relleu que estructu-
ren l’àmbit de treball són tres:

• El massís del Caroig, al sud, que consti-
tueix una extensa pla-
taforma calcària de ca-
ràcter subtabular i una 
sèrie de serres: la de 
Martés, de l’Ave i del Ca-
ballón.
• La serra dels Boscos, 
l’Alt de los Mojones, la 

lloma del Portillo, la lloma del Cuco, la ser-
ra Cabrera, la serra de Malacara, la lloma 
Farrajón i la Pellicera tanquen a manera 
d’amfiteatre per l’oest i nord-oest. Aquest 
conjunt es caracteritza per petites elevaci-
ons de plecs laxos que separen la comarca 
dels altiplans de Requena-Utiel i té la seua 
continuïtat en les muntanyes dels Serrans.
• El tercer conjunt és la depressió terciària 
valenciana, la qual s’obri cap a la depres-
sió quaternària del litoral. Formada per una 
sèrie de piemonts, està emmarcada per la 
serra Calderona al nord, la del Caballón i 
l’Ave al sud i la serra dels Boscos i les mun-
tanyes dels Serrans a l’oest.

L’existència d’una sensibilitat social entre col-
lectius, forces socials i institucions ambientals 
mobilitzen un sentit del medi ambient pràctic i 
quotidià entre els agents territorials i la pobla-
ció en general. Les qüestions mediambientals 
passen a figurar com una qüestió prioritària en 
el disseny del model territorial i a considerar-se 
en la planificació territorial.

En l’última dècada s’ha incrementat la sensi-
bilitat ciutadana en matèria mediambiental. La 
preocupació pels problemes mediambientals 
relacionats amb alguna de les branques indus-
trials o amb el pas de camions de residus sòlids 
urbans no és, però, una cosa nova, com ho de-
mostra la presència de la plataforma Hoya Lim-
pia, amb reivindicacions i mobilitzacions, o més 
recentment la plataforma Aire Limpio Hoya de 
Buñol-Chiva. Especialment, estan preocupades 
per les conseqüències que, per a la salut i el 
medi ambient, té la incineració de residus en 
la cimentera de CEMEX, situada en el municipi 
de Bunyol. O també per la solució que s’hauria 
d’adoptar amb les instal·lacions de la “vella ci-
mentera” construïda amb materials contami-
nants com ara l’amiant.

Capital Humà

L’evolució de la població de la zona d’estudi des 
de l’any 1998 es caracteritza per un augment 
progressiu fins a 2012, passant dels 34.078 
habitants en 1998 als 45.233 en 2012. A partir 
d’aquest últim any, té lloc un canvi en la dinàmi-
ca, de manera que es produeix un decreixement 
poblacional lleu, arribant als 43.660 habitants 
en 2016, xifra que representa menys de l’1% de 
la població autonòmica i l’1,7% de la provincial.

Existeixen grans desequilibris en la distribució 
de la població entre els municipis de l’àmbit de 
l’ATEFBX. Més del 75% dels habitants de la zona 
d’estudi resideixen en 3 dels seus 11 municipis: 
en primer lloc, està Xiva amb el 33,8% del total; 
li segueix Bunyol amb el 22%, i en tercer lloc 
està Xest amb el 19,4%. Els municipis abans 
esmentats es troben a menys de 40 km de la 
capital provincial i es comuniquen amb la seua 
àrea metropolitana a través de l’autovia de l’Est 
(A3), la qual cosa facilita en gran manera la mo-
bilitat i comunicació amb l’àrea metropolitana 
de València.

Des d’un punt de vista demogràfic existeix mol-
ta disparitat entre els municipis que formen 
l’àmbit de l’ATEFBX. Es distingeixen tres espais 

clarament definits: el primer —caracteritzat 
per una alta taxa de dependència, alts índexs 
d’envelliment i longevitat, amb baixos índexs de 
maternitat i renovació de la població activa—, 
format per Cortes de Pallars, Millars i Dosai-
gües; el segon —amb una taxa de dependència, 
índex d’envelliment i de longevitat, de valors 
moderats però superiors a la mitjana comarcal 
i, per contra, inferior a aquesta mitjana en ín-
dex de maternitat i de renovació de la població 
activa— composat per Macastre, Iàtova, Setai-
gües i Alboraig; i un últim espai —que compta 
amb una dinàmica poblacional més pròpia de 
l’àrea metropolitana de València— format pels 
quatre municipis restants: Xiva, Bunyol, Xest i 
Godelleta.

A diferència de l’àmbit provincial, en la zona 
d’estudi el saldo migratori segueix registrant 
valors negatius. No obstant açò, a escala mu-
nicipal s’observen saldos positius en els últims 
dos anys; l’any 2016, 5 dels 11 municipis que 
conformen la zona d’estudi registraren saldos 
positius.

Respecte al nivell formatiu de la població, hi ha 
hagut un gran avanç entre les dades dels dos 
últims censos nacionals; s’observa una evolu-
ció favorable en el nivell formatiu de segon grau 
i tercer grau; així mateix, ha disminuït notable-
ment el percentatge de la població analfabeta o 
sense estudis.

Capital Social i Cultural

Des d’un punt de vista associatiu, les associa-
cions de comerciants que hi ha en la zona no 
actuen com un grup de pressió i no tenen for-
talesa per a generar opinió. Les administraci-
ons públiques han tractat de generar una sè-
rie d’instruments que arrepleguen formalment 
l’opinió del teixit associatiu, però a l’hora de ser 
eixe instrument el que dinamitze la pròpia acti-
vitat de l’administració (participació ciutadana), 
no ha estat tant efectiu com s’haguera desitjat. 
El teixit associatiu està sedat per la pròpia ad-
ministració i per la política. Altres associacions 
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molt importants i que cohesionen socialment 
els municipis de l’ATEFBX són les agrupacions 
musicals. Aquestes tenen les seues pròpies 
agendes culturals i han jugat i juguen un paper 
educatiu, artístic i social.

Hi ha hagut un canvi de percepció de la societat 
pel que fa a la figura de l’empresariat. En el pas-
sat, quan hi havia les empreses més importants 
com ara les de paper, la cimentera o Sáez Merino 
—propietat d’empresaris valencians que, a més 
d’haver invertit en el territori, van propiciar que 
es generara tot un teixit empresarial satèl·lit que 
donava ocupació i desenvolupament econòmic 
en la zona—, hi havia també una bona connexió i 
una percepció positiva de la societat. Però en el 
moment en què les grans empreses deixen de 
tenir “cara” es produeix una pèrdua de conne-
xió entre l’empresariat paternalista i la població 
local. Ara, la gran empresa de molts dels muni-
cipis són els ajuntaments, pel volum d’ocupació 
que genera, cosa que ha fet que els ajuntaments 
s’hagen convertit en el referent laboral.

En l’àmbit de l’ATEFBX escassegen els líders 
naturals. Mentre que les primeres generacions 
d’empresaris locals sí que van actuar com a 
líders socials, com a conseqüència de la crisi, 
ja no s’ha reproduït amb les generacions se-
güents. Les PIMES estan tractant de subsistir. 
S’ha homogeneïtzat la situació de subsistència 
empresarial i només unes poques empreses 
actuen com a referent. L’estructura comarcal i 
municipal no fomenta massa la innovació.

El fet que no hi hagen uns hiperlideratges en 
les diferents branques econòmiques de l’àrea 
que obliguen a la presa de decisions polítiques 
en un determinat sentit, fa que no es prenguen 
decisions, i sobretot falta planificació. És un bu-
cle que fa que no es planifique quin ha de ser 
el model de desenvolupament econòmic de 
l’àrea d’estudi. No hi ha un pacte real, polític i 
social perquè es produïsca una remuntada so-
cioeconòmica efectiva. L’estructura política dels 
municipis no afavoreix la presa de decisions ni 
de foment d’estratègies. La Mancomunitat és 

una estructura que, per la seua pròpia natura-
lesa es podria permetre la presa de decisions 
de planificació estratègica de la comarca, però 
està costant articular la presa de decisions i 
les accions perquè siguen tant operatives com 
seria desitjable. Els ajuntaments, amb una visió 
localista, no propicien la presa de decisions es-
tratègiques.

El teixit associatiu està sedat per la política en 
la comarca. Tots els partits polítics forts han in-
tentat col·locar el seu personal (delegat polític) 
en les associacions per a controlar el debat. No 
hi ha contestació social a les propostes de l’Ad-
ministració de torn.

ANÀLISI LABORAL

Àmbit geogràfic significatiu (els mercats 
laborals territorials) i estructura interna de 
l’àrea objecte de l’estudi

L’estructura laboral de l’àmbit d’estudi guarda 
relació amb el comportament demogràfic i amb 
els processos socioeconòmics presents. La di-
ferenciació de tres subunitats territorials també 
es fa patent en l’anàlisi laboral. En termes ge-
nerals, més de la meitat de la població ocupada 
resident en l’àmbit d’estudi de l’ATE hi treballa 
(60,4%). La meitat de la població ocupada resi-
dent en l’àmbit treballa en el mateix municipi de 
residència (49,5%), mentre que el 10,9% treballa 
en l’àmbit de l’ATE, però en un municipi diferent 
al de residència. Els residents en la zona que hi 
treballen fora són 6.206 persones, que suposen 
un 39,6 % del total. Per tant, entorn del 50% de 
la població ocupada de la Foia de Bunyol-Xiva 
efectua moviments pendulars per motius labo-
rals (desplaçaments per treball), dels quals el 
10,9% es produeixen intra-àmbit d’estudi, i el 
39,6% cap a fora de l’àmbit d’estudi, principal-
ment cap a municipis de l’Àrea Metropolitana de 
València.

En el cas dels municipis que constitueixen la 
subunitat de la Foia de Bunyol, com a conse-
qüència de la crisi econòmica i de la reconversió 

experimentada en algunes de les branques d’ac-
tivitat històriques (indústria del paper, cimentera 
i indústria dels derivats del ciment, i indústria 
metall-mecànica), una part dels professionals 
especialitzats han hagut de cercar ocupació en 
altres enclavaments externs a la subunitat terri-
torial i a l’àmbit de l’ATE (Polígon Industrial de la 
Pahilla a Xiva; Polígon Industrial Castella a Xest; 
Polígon Juan Carlos I a Almussafes o en els polí-
gons de l’Àrea Metropolitana de València, com el 
de la Fuente del Jarro a Paterna). Cal assenya-
lar que els desplaçaments intermunicipals que 
es produeixen en aquesta subunitat no solament 
són per qüestions laborals, també es produeixen 
per motius sanitaris, 
comercials, educatius i 
lúdics, tot sent Bunyol 
el pol atractor, ja que 
presta la major part 
d’aquests serveis.

En el cas dels municipis 
que conformen la subunitat dels Piemonts de 
Xiva-Xest, s’observa com la mobilitat per mo-
tius laborals de la població ocupada resident és 
superior a la de la Foia. Açò és destacable en el 
cas de la localitat de Xiva, on de les 5.990 per-
sones ocupades residents, 2.766, que suposen 
el 46,1%, treballen fora de l’àmbit d’estudi. En el 
cas de Godelleta, el 33,8% treballa fora de l’àm-
bit. Xest no marca tant aquesta tendència als 
moviments pendulares cap a l’àrea metropoli-
tana a causa de la importància del seu sector 
primari. Aquesta dinàmica respon a dos mo-
tius: en primer lloc, a l’oferta de treball que es 
genera en l’àrea metropolitana i en la ciutat de 
València, pròximes i accessibles gràcies a l’au-
tovia A3; i, en segon lloc, al procés de periur-
banització experimentat, concretat en el cas de 
Xiva, Godelleta i Xest amb la proliferació del tei-
xit residencial de baixa densitat, els residents 
de la qual procedeixen i segueixen treballant en 
l’àrea metropolitana.

Caracterització de la població resident en 
relació a l’ocupació

La taxa d’activitat no ha variat excessivament 
en els últims anys. En 2009 mostrava una evo-
lució positiva, però en 2010 va invertir la signifi-
cació, per a tornar a incrementar-se en el perí-
ode 2011-2013, fins a aconseguir el 75,77%. A 
partir d’aqueix moment, aquesta taxa decreix i 
en 2017 se situa en el 73,59%. La taxa d’ocupa-
ció mostra una disminució general fins a l’any 
2013, quan va registrar el mínim (54,53%) dels 
últims vuit anys. Des de llavors ha augmentat i 
en l’actualitat és del 60,7%. Finalment, la taxa 
d’atur va experimentar un acusat increment en-
tre 2009 i 2013, any en el qual va arribar en el 
territori a la xifra del 28,03%. A partir d’aqueix 

màxim s’ha produït una 
significativa desaccele-
ració, per la qual cosa 
aquest indicador és del 
17,52% en el present 
any. Aquest augment 
inicial de la taxa de de-
socupació i del descens 

de la taxa d’ocupació són conseqüència, princi-
palment, de la crisi econòmica iniciada en 2008, 
quan el territori va patir en els anys posteriors 
un notable creixement de l’atur i una destaca-
da destrucció d’ocupació. La caiguda del sector 
immobiliari i de la construcció, en el qual la re-
gió havia basat en gran mesura la generació de 
riquesa i ocupació, ha tingut greus conseqüèn-
cies sobre l’economia. Va suposar una afecta-
ció en sectors productius rellevants en l’àmbit 
d’estudi, com són la indústria del ciment i de-
rivats, la qual cosa va provocar un efecte do-
minó en altres branques d’activitat satèl·lit. Les 
conseqüències han sigut: desocupació, la cai-
guda de les rendes, l’augment de la desigualtat 
i l’exclusió social. Tot i això, des de l’any 2013 
s’observen petits indicis de millora en tots dos 
indicadors, resultat del creixement econòmic 
esdevingut en els últims anys.

La taxa d’ocupació en l’àmbit de l’ATEFBX se si-
tua en el 43,17%, encara que també en aquest 
indicador es detecten diferències rellevants per 
municipis. Les poblacions que compten amb les 
majors taxes d’ocupació coincideixen amb els 
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que posseeixen les majors taxes d’activitat: Al-
boraig, Xiva, Godelleta i Setaigües; mentre que 
les localitats amb els indicadors més baixos 
són: Cortes de Pallars, Macastre, Millars i Do-
saigües, amb xifres inferiors al 33%. Les taxes 
d’ocupació dels homes són, en general, molt 
superiors a les de les dones, amb desigual-
tats notables en termes com Dosaigües i Xiva, 
superiors al 15%. Només a Cortes de Pallars es 
comptabilitza una taxa d’ocupació més elevada 
entre les dones.

En relació a la distribució d’ocupats segons l’ac-
tivitat de l’establiment en l’àmbit de l’ATEFBX 
l’any 2011, s’observa 
un predomini del sector 
serveis, amb un 64,38%. 
A continuació es tro-
ba la indústria, amb un 
19,75%, i la construcció, 
amb el 10,43%. El res-
tant 5,43% es vincula 
amb el sector agrari. 
En la distribució per localitats es detecten dife-
rències considerables: en l’activitat agrària són 
rellevants les poblacions de Xest i Dosaigües, 
que concentren el 12,38% i el 10,63% dels seus 
ocupats, respectivament; en el sector industrial 
despunten Setaigües i Godelleta, amb percen-
tatges superiors al 28; si ens centrem en la 
construcció, s’observa un nombre elevat d’ocu-
pats a Setaigües i Cortes de Pallars, amb xifres 
majors del 13%; i finalment, en el sector serveis 
destaquen Iàtova i Macastre, que aglutinen més 
del 78% de la població ocupada.

Pel que fa al nombre d’ocupats segons la seua 
situació professional, destaca el percentatge 
d’autònoms sobre el total d’ocupats a Godelleta 
i Macastre, amb taxes del 25,88% i 23,94%, res-
pectivament. En l’extrem oposat se situa Cortes 
de Pallars, amb únicament el 13,11% d’autò-
noms respecte a la població que està ocupa-
da. Més del 23% dels assalariats en l’àmbit de 
l’ATEFBX posseeix un treball temporal, la qual 
cosa reflecteix un cert grau d’inestabilitat. A 
nivell municipal és rellevant Millars, on la taxa 

de temporalitat és del 42,11%. En l’altre extrem 
se situa Iàtova, on únicament el 13,33% dels 
treballadors per compte d’altri té un contracte 
temporal. En referència a la taxa de parcialitat, 
la mitjana del conjunt territorial estudiat és del 
16,52%, la qual cosa indica que aproximada-
ment el 84% dels ocupats treballen a temps 
complet. Els indicadors de parcialitat més ele-
vats es localitzen a Millars (21,74%) i Setaigües 
(20,35%), i els més baixos a Dosaigües (11,54%) 
i Iàtova (6,15%).

L’evolució del nombre de demandants parats 
en l’àrea d’estudi és especialment sensible al 

cicle econòmic. En els 
anys anteriors a la crisi 
econòmica iniciada en 
2008, els aturats se situ-
aven entorn dels 1.400 
en l’àmbit de l’ATEFBX. 
Tanmateix, l’esclat de la 
bombolla immobiliària i 
la caiguda de l’activitat 

constructiva —en la qual la regió havia confi-
at gran part del seu creixement—, van suposar 
un fort increment del nombre d’aturats. Des de 
l’any 2008 a 2009, es va produir un augment de 
1.699 a 3.059 aturats, la qual cosa representa 
un increment del 80%. En els anys posteriors, 
la crisi va afectar plenament a l’economia del 
territori i el nombre d’aturats va continuar en 
augment fins a l’any 2013, quan va arribar a la 
xifra de 4.897. Des d’aqueix any, es registra una 
progressiva disminució de les persones atura-
des, gràcies als processos de millora produïts 
en l’economia.

Entre els anys 2009 i 2014 els homes aturats es 
van mantenir per sobre de les dones parades. 
Aquest significatiu increment de la desocupació 
masculina és conseqüència, principalment, de 
la caiguda del sector de la construcció i l’activi-
tat immobiliària, a més de la crisi en el sector 
del ciment i derivats i tallers de metall-mecàni-
ca, que empraven quantiosos homes en l’àmbit 
de l’ATEFBX. Aquesta pèrdua de llocs d’ocupació 
va tenir especial rellevància entre els joves, ja 

que nombrosa població va abandonar els estu-
dis per a incorporar-se a l’activitat constructiva. 
A partir de l’any 2014, la desocupació femenina 
torna a superar la masculina fins a l’actualitat. 
En el present any, les dones demandants d’ocu-
pació han arribat a la xifra de 1.738, mentre que 
els homes se situen en 1.486.

La taxa d’atur en el conjunt de l’àmbit de l’ATE-
FBX és del 31,44% segons les dades extretes 
en els Censos de Població i Habitatges de l’any 
2011, encara que es detecten diferències relle-
vants per municipis. Les majors taxes es regis-
tren a Millars i Dosaigües, amb percentatges 
superiores al 50%. En l’altre extrem, els ter-
mes amb les taxes d’atur més baixes són Xest 
(26,83%), Godelleta (27,14%) i Xiva (28,07%), 
municipis que presenten un notable dinamisme 
socioeconòmic i una major proximitat a la capi-
tal valenciana. En relació a les diferències per 
sexe, la taxa de desocupació femenina (36,78%) 
és superior a la masculina (27,10%). Solament 
els termes de Cortes de Pallars, Iàtova i Albo-
raig posseeixen una desocupació d’homes ma-
jor al de dones.

El sistema productiu local i els llocs de treball 
en el territori

En els últims deu anys s’ha produït una notable 
transformació en el sector productiu de l’àmbit 
de l’ATEFBX. Els sectors secundari i terciari con-
tinuen sent els claus per a l’economia i el mer-
cat de treball, però s’han experimentat canvis 
en el protagonisme dels subsectors econòmics 
i branques d’activitat. La crisi immobiliària va 
arrossegar les branques de la indústria del ci-
ment i derivats, i el subsector de la construcció, 
que sumat a la crisi que ja havia experimentat 
la indústria tradicional paperera, van provocar 
una reacció negativa en altres branques indus-
trials, com la del metall-mecànica. Aquest es-
cenari s’ha traduït en la destrucció de llocs de 
treball, i en la reducció dels nivells de consum 
de la població, la qual cosa també repercuteix 
en el sector terciari (comerç i serveis).

La implantació, en l’àmbit d’estudi, de les in-
dústries agroalimentàries ha sigut fonamental 
en la reestructuració del sistema productiu i en 
l’organització de l’ocupació. La ubicació a Xest 
i a Bunyol d’empreses de la branca agroindus-
trial, lligada a la indústria càrnica i a la de pre-
paració de plats de cuina elaborats (conegudes 
pels agents territorials i per la població amb 
el nom de Martínez Loriente), ha suposat una 
alenada de nous aires i nous llocs de treball. El 
sistema productiu local s’escora cap a noves 
branques industrials que han guanyat protago-
nisme; ens referim a empreses d’elaboració de 
productes químics per a la neteja o per a cos-
mètics, i d’empreses que produeixen béns de 
consum, que evidentment han pres el relleu de 
tots els sectors tradicionals. Dins de tot açò, el 
mercat s’ha dirigit al consum, al sector terciari, 
dirigit a serveis. 

L’indicador de la Renda Familiar Disponible en 
l’àmbit de l’ATEFBX obtingut per als anys cen-
trals de la crisi econòmica deixen entreveure 
com, entre 2010 i 2013, el poder adquisitiu de 
les famílies de l’àmbit d’estudi va descendir, 
situant-se per al conjunt l’any 2013 en 12.500 
euros, quan l’any 2010 estava en 13.400 euros. 
Els municipis que tenen una renda familiar per 
càpita disponible més elevada són Xiva, Xest, 
Bunyol i Godelleta, que vénen a coincidir amb 
els municipis amb major volum empresarial i 
més dinàmics. No obstant açò, la crisi econò-
mica va deixar veure els seus efectes en les 
rendes de les famílies dels municipis més di-
nàmics, especialment a Xiva (de 14.500 euros 
en 2010 a 13.300 euros en 2013), a Bunyol (de 
13.200 euros a 12.400 euros) o a Godelleta (de 
13.400 euros a 12.300 euros). Tanmateix, en els 
municipis amb menors rendes familiars dispo-
nibles (Dosaigües, Cortes de Pallars i Millars) 
amb prou faenes es va experimentar variació 
entre 2010 i 2013.

L’estructura de l’ocupació en l’àmbit d’estudi 
està experimentant una polarització, que repro-
dueix el model de les regions desenvolupades. 
Açò es tradueix en la consolidació de llocs de 
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treball qualificats (alts càrrecs directius, tèc-
nics superiors), −molts dels quals estan sent 
coberts per persones procedents de fora de 
l’àrea d’estudi−, i en la consolidació de llocs 
de treball de baixa qualificació. L’increment 
de l’ocupació s’està orientant als serveis, amb 
llocs de baixa qualificació, mentre que les ocu-
pacions de qualificació mitjana (professionals 
d’ofici de grau mitjà) rellevants per al sector in-
dustrial, han vist reduïda la seua presència de 
manera preocupant. Donat el caràcter i vocació 
industrial d’algun dels municipis més grans de 
l’àrea d’estudi (Xiva i Bunyol), aquesta tendèn-
cia resulta alarmant, doncs la imprescindible 
reconversió que necessita el sector industrial, 
requerirà poder comptar amb quadres amb for-
mació de grau mitjà.

Els estudis semblen indicar que la tendència és a 
la reculada dels llocs de treball qualificats en els 
sectors primari i secundari. Aquest últim, en una 
situació de reconversió en l’àmbit de l’ATEFBX, 
ha albergat tècnics, instal·ladors i operadors de 
màquines i muntadors, molt reconeguts profes-

sionalment però que, en els últims anys, amb la 
crisi, reajustaments i tancaments empresarials, 
han sigut menys demandats. Bona part dels 
llocs de treball que s’ofereixen en l’àrea d’estu-
di són de baixa qualificació. Tot i això, hi ha una 
tendència per part de les empreses d’exigir for-
mació de grau mitjà o experiència al demandant 
d’ocupació, per a llocs que no les requereixen. 
Entorn del 70% de les ofertes sol·liciten formació 
o experiència, la qual cosa limita l’accés als llocs 
de treball als més joves, en el cas de l’experièn-
cia, i als més veterans que no van aconseguir ti-
tulació. El coneixement de llengües estrangeres 
també és un altre recurs altament apreciat per 
les empreses. Un altre aspecte que és valorat pel 
mercat de treball és que els candidats compten 
amb formació transversal i que demostren estar 
immersos en un procés de formació contínua. 
Així mateix, les empreses aprecien en els can-
didats aspectes com la flexibilitat, la capacitat 
d’adaptació, la iniciativa, el compromís amb l’or-
ganització, la capacitat de treballar en equip, el 
desig d’aprendre noves tècniques i mètodes, i el 
bon talant.

LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
LOCALITZACIÓ
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LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
COMUNICACIÓ

LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
POBLACIÓ



537536

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
FORESTAL



539538

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
CULTIUS

LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
CONTRACTES
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LA FOIA DE BUNYOL-XIVA
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA RIBERA DEL XÚQUER

Gema March, María Benavent i David Solves
Pacte Territorial per l’Ocupació la Ribera

1. 1. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI

La Ribera és un territori composat per les co-
marques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, for-
mat per 47 municipis i una població de 301.299 
habitants. La població es concentra en els grans 
municipis d’Alzira (capital de la Ribera Alta), Sue-
ca (capital de la Ribera Baixa), Algemesí, Cullera i 
Carcaixent, que posseeixen més de 20.000 habi-
tants, i representen entre els cinc municipis qua-
si la meitat de la població del territori. La Ribera 
és un territori heterogeni, que presenta diferèn-
cies dins del mateix.

Políticament, el territori es divideix en dues co-
marques, Ribera Alta i Ribera Baixa, encara que 
territorialment es poden distingir altres àrees 
geogràfiques i econòmiques, com per exemple 
l’àrea litoral enfront de l’àrea d’interior, els mu-
nicipis del nord de la Ribera Alta enfront dels del 
sud de la Ribera Alta i els grans nuclis de pobla-
ció enfront dels municipis més dispersos amb 
menor població.

Aquestes diferències poden tenir el seu origen 
en el desenvolupament de l’economia local, sus-
tentada en el sector primari amb el suport de la 
indústria alimentària, com seria el cas de Sueca, 
Algemesí, Alginet o Turís, o en la concentració 
de capital humà al costat dels nuclis de pobla-

ció més importants, que compten amb una ver-
tebrada xarxa d’infraestructures com ara Alzira, 
Carcaixent, Algemesí, Sueca o Cullera, i en la 
consolidació d’un model de turisme i platja as-
sociat a la segona residència a Cullera i Sueca; i, 
per descomptat, l’efecte arrossegament que ha 
tingut la implantació de la factoria FORD a Al-
mussafes, relacionada amb la indústria de l’au-
tomòbil i les seues indústries auxiliars.

2. SISTEMA PRODUCTIU EN LA RIBERA

El sector que major pes té en la Ribera, si tenim 
en compte el nombre d’afiliacions a la Seguretat 
Social, és el sector agrícola, que suposa en tot el 
territori de la Ribera el 13,44%, enfront del 4,48% 
en la resta de la Comunitat Valenciana. 

En els municipis del sud de la Ribera Alta s’ob-
serva una major dependència, respecte de l’ocu-
pació, del sector agrícola; el nombre d’afiliacions 
en aquests municipis és del 50%, com ocorre en 
els municipis d’Antella, Sumacàrcer, Rafelguaraf, 
Cotes, Sellent o l´Ènova.

La segona activitat en importància en la Ribera 
és la fabricació de vehicles, que representa el 
12,76% d’afiliacions en la Ribera; en canvi, a la 
Comunitat Valenciana únicament representa el 
0,90%, mostrant-se una gran concentració en la 
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Ribera, i concretament en el municipi d’Almus-
safes, que representa el 71,14% del total d’afi-
liacions del municipi. Altres municipis on també 
existeix activitat relativa a l’automoció són Solla-
na, Favara, Benifaió, Alginet i Alzira. 

Pel que fa al sector serveis, el comerç a l’engròs 
és el sector amb major pes en nombre d’afilia-
cions, superior en proporció a la Comunitat Va-
lenciana. Pel que fa als municipis, Sollana és el 
que presenta un major nombre d’afiliacions en 
aquesta activitat, seguit d’Algemesí, Alzira i l´Al-
cúdia. I en relació al comerç al detall, Alzira és 
el que representa un major pes en aquest sec-
tor comercial, a més de 
Carlet, Cullera i Sueca. 

Respecte als grans nu-
clis de població, com 
Alzira o Sueca, volem 
destacar a Alzira on el 
13% de les afiliacions es 
refereixen al sector sa-
nitari, en l’Hospital de la 
Ribera, concretament. Altres activitats que tenen 
també la seua importància relativa a Alzira són 
l’agricultura, el comerç a l’engròs i al detall. Pel 
que fa a Sueca, a més de l’agricultura i la indús-
tria de l’alimentació, altres activitats d’importàn-
cia són el comerç a l’engròs i al detall i els serveis 
de menjars i begudes (cafeteries i restauració).

També és de destacar el creixement en els úl-
tims anys, respecte a ocupació creada, en la 
prestació de serveis a empreses, com ara acti-
vitats jurídiques o de comptabilitat, que donen 
suport a les empreses i que són identificatives 
del creixement en l’activitat econòmica de La Ri-
bera, ja que a major nombre d’empreses major 
demanda de serveis avançats en matèria jurídi-
ca, comptabilitat o consultoria.

Altres activitats d’important creixement en els 
últims anys són: 

• Altres serveis professionals i activitats 
d’oficines i administratives, activitats au-

xiliars a les empreses, associades amb els 
serveis de professionals especialitzats i de 
serveis avançats a empreses.
• Emmagatzematge i activitats annexes al 
transport.
• Activitats d’allotjament

3. EMPRESES DE DIMENSIÓ MITJANA

Com en la resta de la Comunitat Valenciana, 
predominen les petites empreses que empren 
a menys de cinquanta treballadors, si bé per ac-
tivitats econòmiques podem comprovar que les 
grans empreses, que empren a més de 250 tre-

balladors, es dediquen 
a la fabricació de vehi-
cles de motor. Les em-
preses entre 50 i 250 
treballadors es dedi-
quen a la fabricació de 
mobles, la indústria del 
paper o activitats de llo-
guer, emmagatzematge 
i activitats annexes al 

transport o activitats administratives d’oficina 
i altres activitats auxiliars a les empreses, re-
paracions d’ordinadors, efectes personals i ar-
ticles d’ús domèstic.

Les empreses, per al seu creixement i desen-
volupament, necessiten de bones infraestructu-
res properes a les xarxes viàries, que faciliten 
la comunicació i el transport. En la Ribera 28 
municipis, dels 47 existents, posseeixen polígon 
industrial. 

4. INNOVACIÓ I XARXES EMPRESARIALS
 
Les xarxa d’empreses de petites dimensions 
que existeixen en la Ribera dificulten la inversió 
en I+D, així com la terciarització del teixit pro-
ductiu, que també es veu afectat per la dificultat 
en l’accés a fonts de finançament relacionades 
amb la innovació.

La presència de la factoria FORD a Almussafes 
facilita la concentració d’empreses relaciona-

des amb el sector de l’automòbil, un clúster 
d’empreses dedicades a la fabricació de carros-
series, recanvis i peces de motor. Aquesta con-
centració ha possibilitat l’aparició de processos 
innovadors amb la introducció de nova tecnolo-
gia que millora el procés productiu.

En l’agricultura, si bé és cert que existeix una 
indústria agroalimentària consolidada, no s’ha 
configurat formalment un teixit associatiu en-
carregat de la transmissió de coneixement a tot 
el sector, capaç d’introduir innovacions i millo-
rar les relacions entre la Universitat i l’empresa. 
Des del PATER, va haver un intent de creació 
d’un clúster agroalimentari; malgrat l’esforç, 
però, l’impuls des del sector públic no va tindre 
el seu corresponent en el sector privat.

Pel que fa al sector hoteler i turístic, els agents 
socioeconòmics han detectat la necessitat de cre-
ar un teixit empresarial i associatiu capaç de co-
ordinar les necessitats del sector i donar impuls 
a les intervencions. Actualment aquesta labor la 
realitza Riberaturisme, i encara que existeixen un 
parell d’associacions de turisme, RuralXúquer no 
té activitat i l’Associació Empresarial d’Hoteleria 
de Cullera i la Ribera Baixa té un àmbit municipal.

5. CAPITAL HUMÀ

Després d’un procés de reducció de la població 
ocorregut entre el 2007 i el 2011 en la Ribera, els 
últims anys mostren una tendència al creixement 
de la població. Tot i això, malgrat aquest creixe-
ment, existeixen municipis on la població s’ha 
reduït en els últims anys, i són aquells l’activitat 
econòmica principal dels quals és l’agricultura.

L’estructura piramidal de la Ribera es carac-
teritza pel predomini dels homes entre la po-
blació de 30 i 59 anys, i a partir dels 60 anys 
existeix una major proporció de dones, amb 
més esperança de vida.

Dels municipis amb població superior a 20.000 
habitants, únicament Alzira ha incrementat la 
població; els altres pobles l’han vista reduïda. 

Pot existir relació entre el creixement de pobla-
ció i el creixement en el nombre d’afiliacions a 
la Seguretat Social del municipi. El cas més clar 
és el d’Almussafes, on s’ha incrementat el nom-
bre d’afiliacions en un 48% entre 2012 i 2016 i la 
seua població s’ha incrementat en un 11%.

Pel que fa al nivell formatiu, predomina la població 
amb un nivell d’estudis de segon grau, superior al 
de la mitjana de Comunitat Valenciana. Tot i això, el 
nivell d’estudis superiors, de tercer grau, és inferior 
al de la Comunitat Valenciana, entre els quals s’in-
clouen els universitaris, per als quals existeix un 
major nombre de dones que d’homes en la Ribera.

És necessari adaptar les necessitats laborals de 
les empreses a l’oferta formativa, a través de la 
creació d’un Observatori Comarcal on es puguen 
identificar les necessitats empresarials en ma-
tèria de capital humà.

6. CARACTERITZACIÓ DE LA POBLACIÓ 
RESIDENT EN RELACIÓ A L’OCUPACIÓ

La taxa d’activitat en la Ribera és superior a la 
de la resta de la Comunitat Valenciana, i superi-
or en la Ribera Alta a la de la Ribera Baixa.

Per sexes, la taxa d’activitat de les dones en la 
Ribera és major que a la Comunitat Valenciana, 
i superior en la Ribera Alta que en la Ribera Bai-
xa; passa igual amb els homes, amb una taxa 
d’activitat major que a la Comunitat Valenciana 
i, com en el cas de les dones, és superior en la 
ribera Alta que en la Ribera Baixa.

La taxa d’ocupació en La Ribera en el quart tri-
mestre de 2016 és del 61%, molt semblant a la 
de la mitjana de la Comunitat Valenciana i de 
la província de València. No obstant açò, sí es 
distingeix entre les dues Riberes: la Ribera Alta 
presenta una taxa d’ocupació major respecte de 
la Ribera Baixa. Per sexes, els homes presenten 
una major taxa d’ocupació que les dones. En el 
quart trimestre de 2016, la taxa era a la Comu-
nitat Valenciana del 66,18 % d’ocupació per als 
homes enfront del 56,57% de les dones. 

En l’agricultura, si bé es cert 
que existeix una indústria 

agroalimentària consolidada, 
no s’ha configurat 

formalment un teixit 
associatiu encarregat de la 

transmissió de coneixement.
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Pel que fa al tipus de contracte, s’ha incremen-
tat el percentatge de contractes temporals res-
pecte al que ocorria en 2012: en 2017 repre-
senta el 31% del total de contractes, enfront del 
27% que representava en 2012. Aquesta tem-
poralitat afecta en major mesura a les dones 
que no als homes. 

El nivell d’estudis presenta diferències interes-
sants pel que fa al que ocorre a la Comunitat 
Valenciana. Mentre en la Ribera el nivell d’estu-
dis majoritari és el de segon grau, sent propor-
cionalment superior al de la resta de la Comu-
nitat Valenciana, ocorre a l’inrevés amb el nivell 
d’estudis de tercer grau.

Per sectors econòmics, l’ocupació en el sector 
serveis en la Ribera té un major pes en les ac-
tivitats relacionades amb el comerç a l’engròs, 
comerç al detall, serveis de menjars i begudes 
(cafeteries i restaurants), transport, i serveis pú-
blics com ara educació, sanitat i altres serveis 
personals. Respecte a les activitats que més han 
creat ocupació en els últims cinc anys, es pot fer 
menció del comerç a l’engròs, serveis de men-
jars i begudes, educació, sanitat, activitats perso-
nals i activitats jurídiques i de comptabilitat.

L’ocupació en el sector agrícola de la Ribera se 
centra en l’agricultura i la indústria de l’alimen-
tació, si bé, en els últims anys, no hi ha hagut un 
gran creixement en el nombre d’afiliacions en 
l’agricultura, però sí les ha hagut en la indústria 
de l’alimentació.

En el sector industrial, la fabricació de vehicles 
de motor és l’activitat principal per la qual es 
crea ocupació en la Ribera, que ha tingut, a més, 
una gran importància pel que fa a la creació 
d’ocupació en la indústria des de 2013, amb un 
increment de la contractació d’un 56%.

El sector de la construcció ha sigut el que més 
ha patit la crisi econòmica i ha repercutit en la 
major destrucció de llocs de treball. En l’actu-
alitat mostra símptomes de recuperació per la 
creació d’ocupació, en els últims anys, i per l’apa-

rició de noves empreses, orientades més a la 
rehabilitació d’habitatges i d’edificis que a nova 
construcció —com ocorria abans de l’esclat de la 
bombolla immobiliària—, i amb noves oportuni-
tats dins del sector cap a la construcció d’edificis 
sostenibles i eficients, impulsat per la legislació 
en matèria d’eficiència energètica d’edificis

ASPECTES CLAU PER Al DESENVOLUPAMENT 
SOCIOECONÒMIC DE LA RIBERA DEL XÚQUER

L’anàlisi territorial de la Ribera ha permés analit-
zar una sèrie d’aspectes claus per al desenvolu-
pament econòmic i de l’ocupació de qualitat.

1. Predominen els llocs de treball de baixa 
qualificació en els sectors econòmics, on es 
requereix poca formació. Envelliment de la 
població.
2. Model productiu cap a la terciarització: 
transformació de productes tradicionals 
(agrícoles) cap a altres sectors com ara el 
turisme. Aparició de noves activitats em-
presarials.
3. Escassetat d’emprenedors en la bran-
ca agrària: foment de l’emprenedoria cap 
a nous cultius i noves tècniques agrícoles. 
Foment de l’economia social i el cooperati-
visme.
4. No ha existit formació per tal que els tre-
balladors de sectors com ara l’agrícola o el 
de la construcció hagen pogut millorat la 
seua capacitació, i per tant, la seua ocupa-
bilitat, en aquests anys de crisi econòmica. 
5. El principal motor pel que fa a la creació 
d’ocupació és el sector industrial d’automo-
ció, situat en el municipi d’Almussafes, que 
integra un grup d’empreses subministrado-
res, que inverteixen en I+D, arrossegades 
per FORD, i on existeix un centre de forma-
ció especialitzat en aquest sector, que for-
ma els futurs treballadors de les empreses 
del sector. Existeix una plena comunicació 
entre empresa i centre de formació, i es 
reben donacions per part de les empreses 
al centre formatiu per a millorar la formació 
dels seus estudiants.

6. Debilitat del comerç de proximitat. Fal-
ta de motivació, formació i incorporació de 
noves tecnologies. Existeix teixit associatiu 
però fa falta major implicació i participació 
dels associats. 
7. Les ocupacions que tenen difícil cobertura 
en la Ribera són aquelles de sectors relaci-
onats amb l’automoció i el manteniment de 
maquinària, entre altres. També existeixen 
ocupacions que a mitjà termini van a neces-
sitar mà d’obra qualificada i especialitzada, 
com són la mecatrònica, electromecànica, 
eficiència energètica i comerç internacional, 
entre altres.
8. És necessari adaptar les necessitats la-
borals de les empreses a l’oferta formati-
va; per a tal fi, s’hauria de conèixer l’oferta 
formativa existent i crear un observatori 
comarcal on es pogueren estudiar especi-
alitats que tenen una alta ocupabilitat. Per 
a fer-ho, l’observatori hauria d’estar com-
posat per empreses, centres de formació i 
entitats públiques, capaces de canalitzar i 
formalitzar les necessitats de mà d’obra en 
personal qualificat i altament ocupable.

9. S’ha d’incorporar la innovació en tots els 
sectors econòmics, especialment l’agrícola, 
on han d’existir agents facilitadors de la in-
novació dins del territori i una completa co-
ordinació amb les universitats i els instituts 
tecnològics, així com en la recerca de finan-
çament per a la generació de projectes em-
presarials innovadors i l’aparició d’empre-
ses altament innovadores en la zona. Posar 
especial èmfasi en el sector agrícola, per la 
importància estratègica en la major part dels 
municipis de la Ribera. Aquests processos 
innovadors produeixen un efecte d’atracció 
de personal qualificat i d’alta direcció, creant 
així ocupació de qualitat i ben remunerada.
10. Les comunicacions, com a eix verte-
brador del territori, han de millorar, espe-
cialment aquelles que afecten el corredor 
mediterrani i que poden tenir una gran in-
fluència en el sector exportador de les em-
preses. També la millora de les comunica-
cions dins de la Ribera des dels municipis 
més allunyats de les capitals de comarca, 
que tenen una deficient xarxa de transport 
públic.
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LA VALL D’AIORA-COFRENTS

Joan Carles Membrado Tena
Departament de Geografia, Universitat de València

Pel que fa a la Vall d’Aiora-Cofrents, existeixen 
quatre fonts principals de creació d’ocupació 
que, de manera transversal, afecten els sis 
ajuntaments estudiats en aquest diagnòstic.
En primer lloc, la central nuclear de Cofrents, 
que dóna ocupació a un alt nombre de tre-
balladors de la Vall i comarques veïnes (Uti-
el-Requena, Almansa, la Manchuela). Prop de 
400 persones d’Iberdrola i una mica més de 
300 de diferents empreses contractistes tre-
ballen en aquesta central nuclear. En perío-
des de recàrrega de combustible o parades 
perllongades (cada dos anys durant 45 dies), 
es contracta, a més, un personal addicional 
de fins a 1.300 llocs per a treballs de revisió, 
manteniment i modernització d’equips. 

En segon lloc, els ajuntaments són empreses 
que, a través dels seus ingressos, contracten 
persones per a tasques administratives i de pe-
onatge d’obra i servei (manteniment d’instal·la-
cions, neteja de xarxa viària i locals, jardineria, 
etc.). Aquesta contractació atenua els nivells de 
desocupació i ajuda a mantenir la pau social. 
No tots els ajuntaments disposen del mateix 
pressupost per habitant; els de Teresa, Xarafull, 
Xalans i Cofrents (i Cortes) es beneficien de les 
ajudes pel Pla d’Emergència Nuclear (PENVA), 
per trobar-se en la zona A (a menys de 20 qui-
lòmetres) de la central nuclear. El de Cofrents, 
a més, per albergar la central, rep cada any mi-

lers d’euros addicionals en concepte d’IBI, IAE, 
cadastre i pagaments d’ENRESA.

En tercer lloc, cal esmentar el balneari d’Her-
videros de Cofrents. És de propietat munici-
pal i està gestionat per una empresa privada. 
Ocupa unes 130 persones i és la principal in-
dústria turística, no solament de la comarca 
sinó de tot l’interior valencià. 

En quart lloc, cal esmentar les residències per 
a majors, que les hi ha en cadascun dels sis 
municipis i que ocupen un nombre notable de 
persones treballadores, especialment dones.

Més enllà d’aquestes quatre fonts d’ingres-
sos i ocupació, cal referir-nos també de ma-
nera transversal a tota la Vall a l’ocupació 
en agricultura, que és més o menys residual 
en les sis poblacions estudiades, excepte a 
Aiora, que posseeix grans extensions de ter-
renys agrícoles aptes. L’agricultura de la Vall 
és responsable de sengles notables coopera-
tives, una a Xarafull i l’altra a Aiora. 

Finalment, a nivell local, cal destacar les indús-
tries tèxtils (roba per a bebè, de treball) i apíco-
la d’Aiora. La Sociedad Cooperativa Apícola de 
España, amb seu a Aiora, agrupa uns 200 api-
cultors de tota Espanya i proporciona un ampli 
rang de mels de qualitat. 
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Una de les debilitats de l’economia de la Vall 
és la falta d’emprenedoria, ja que, en l’actu-
alitat, la immensa majoria de les persones 
ocupades treballen com a assalariats per a 
empreses públiques (ajuntaments i residèn-
cies), empreses públiques de gestió privada 
(balneari) i empreses d’interès estratègic a 
nivell estatal (central nuclear). 

Als ajuntaments, el balneari, la central i les resi-
dències ja no va a entrar més gent a treballar a 
curt termini, de manera que els joves més for-
mats de la Vall emigren per falta d’oportunitats. 
En el moment en què ixen de la Vall per a es-
tudiar a València (o a un 
altre lloc), normalment 
ja no tornen a la seua 
comarca d’origen. Açò 
provoca un lent però 
sostingut envelliment 
de la població. 

La població més jove i 
millor preparada se’n 
va, i els de més edat, que sobreviuen a les 
empreses de la Vall, no veuen la necessitat 
d’adaptar-se als canvis tecnològics i intentar 
crear noves empreses. Els dirigents polítics 
de la Vall i els seus propis habitants, de cara 
al futur, tenen les esperances posades en el 
fet que el govern valencià o l’estatal vinga a 
rescatar-los i a solucionar els seus problemes, 
tant ara com, sobretot, quan tanque la central 
nuclear de Cofrents. En el moment d’aquest 
tancament, la falta de joves formats i la man-
ca de possibilitats de formació en la comarca 
repercutirà negativament en el futur de la Vall. 

És palesa també, la falta d’un teixit social i 
empresarial que aglutine i vetlle pels interes-
sos econòmics de la comarca. Només exis-
teixen associacions a nivell local, que ni tan 
sols es relacionen entre sí. No hi ha cap xarxa 
empresarial que agrupe els agents socials de 
la Vall. El SERVEF és l’únic organisme d’inter-
mediació laboral (d’intermediació en general) 
entre els sis municipis ací estudiats. 

Els ajuntaments, especialment el de Cofrents, 
han tingut alguns dels pressupostos munici-
pals per càpita més alts d’Espanya al llarg de 
més de 30 anys. No obstant açò, no s’han dut 
a terme inversions productives a mitjà i llarg 
termini. Quan tanque la central, aquestes in-
versions haurien pogut servir per a preparar 
el futur econòmic de la comarca.

Pel que fa a les amenaces externes, cal dir que 
muntar una empresa a la Vall és tota una pro-
esa, ja que la falta d’infraestructures, l’aïlla-
ment a causa de la deficient accessibilitat, l’es-
cassetat de mà d’obra formada, i la llunyania 

als mercats suposen 
condicionants negatius 
per a dur-ho endavant. 
D’aquesta manera, els 
joves que volen crear 
una empresa preferei-
xen muntar-la en ciu-
tats grans, on es con-
centren la majoria de 
factors que afavoreixen 

les activitats econòmiques. 

La política autonòmica valenciana està inter-
vinguda des d’un punt de vista econòmic pel 
deficient finançament estatal, mentre que les 
poblacions veïnes i millor finançades caste-
llà-manxegues posseeixen majors incentius 
per a la inversió industrial i per a solucionar 
els problemes de despoblament rural. A més a 
més, els canvis en la normativa per a la certifi-
cació de determinades formacions i l’excés de 
burocràcia, que desanima els agents socials 
de la Vall per a organitzar els cursos, són tam-
bé traves administratives difícils de superar.

Però, sens dubte, la gran amenaça per a la 
Vall és el tancament de la central nuclear. Els 
grups polítics d’esquerra han demanat el tan-
cament definitiu per al 2021, any en què fina-
litza l’actual període de pròrroga de funciona-
ment. Per la seua banda, Iberdrola i el Partit 
Popular tenen interès a perllongar la vida útil 
de la central 10 anys més. Siga en 2021 o en 

2031, la central nuclear té data de caducitat. 
La pèrdua de 800 llocs de treball farà invia-
ble econòmicament la Vall, llevat que, durant 
els anys de vida que li queden a la central, 
s’implementen polítiques correctores que en 
compensen la pèrdua.

El propi funcionament de la central és, al seu 
torn, una amenaça, ja que poques persones 
estan disposades a invertir en empreses tu-
rístiques, lligades a la bellesa paisatgística de 
l’entorn, per la mala imatge de les centrals nu-
clears entre turistes i visitants. El paisatge idí-
l·lic de la Vall queda en dubte per la presència 
de dues gegantesques torres de refrigeració 
nuclear, que són visibles des de bona part de 
les muntanyes del nord de la comarca. 

Els recursos naturals són la gran fortalesa 
de la Vall d’Aiora-Cofrents. És la comarca va-
lenciana amb més aigua, ja que els dos rius 
valencians més cabalosos (Xúquer i Cabriel) 
la creuen i s’uneixen a Cofrents. A més, pos-
seeix l’única ruta fluvial valenciana explota-
da turísticament (Cofrents-Cortes), de gran 
bellesa pel seu entorn natural. L’aigua fou en 
el passat responsable de la construcció de 
la central hidroelèctrica de Basta i de la cen-
tral nuclear de Cofrents (per a refrigerar els 
seus reactors). També l’aigua, concretament 
les seues propietats medicinals, va ser la im-
pulsora de la indústria turística del balneari. 
En el futur, aquest recurs natural tan preuat 
en una terra tan deficitària en aigua com és 
la valenciana, podria ser aprofitat per a dina-
mitzar l’economia de la Vall. 

La Vall és una comarca valenciana amb grans 
possibilitats de desenvolupament d’energies 
renovables: el sol i el vent abunden i açò ha 
propiciat la instal·lació d’aerogeneradors eòlics 
a Aiora i a Xarafull, més altres previstos per a 
Cofrents i Xalans. Es preveu en un futur proper 
la creació d’una central fotovoltaica a Aiora. Els 
sòls, que estan sense explotar, són rics en ar-
giles i guixos. Els boscos són notables en les 
muntanyes de la Vall, la qual cosa possibilita un 

entorn natural paradisíac que beneficia les ac-
tivitats turístiques d’àmbit rural.

Els recursos culturals també són una forta-
lesa per a la Vall, especialment els castells 
de Cofrents, Xalans, Xarafull i Aiora, així com 
les esglésies d’Aiora i el poblat ibèric del Cas-
tellar de Meca. Aquest patrimoni cultural, que 
també inclou les festes i la gastronomia de 
la comarca, al costat del seu magnífic entorn 
natural, són puntals per al futur desenvolu-
pament turístic de la Vall. 

Una fortalesa no suficientment explotada han 
estat els grans pressupostos de què gaudei-
xen alguns ajuntaments de la Vall, que han 
sigut destinats sovint en inversions a curt 
termini i sense retorn. Si els ajuntaments 
amb alts pressupostos destinaren recursos 
en sectors amb futur per a la Vall, la comarca 
estaria millor preparada per a quan arribe el 
tancament de la central. La gran inversió de 
l’ajuntament de Cofrents fou comprar el bal-
neari i posar-lo en explotació, ja que avui és 
una font d’ingressos notable per al municipi. 
No obstant açò, amb els diners que hi ha ha-
gut i ja s’han gastat, es podrien haver fet mol-
tes altres inversions per a preparar la futura 
viabilitat de la Vall sense la central nuclear.

Entre les oportunitats de futur de la Vall es 
troba el propi tancament de la central, amb el 
que implica per a la millora de la imatge de la 
comarca, ja que a ningú li agrada massa resi-
dir, treballar o estiuejar a escassos quilòme-
tres d’una central, per molt que es parle del 
risc nul (i vists els exemples de Fukushima o 
Txernòbil). La Vall és la comarca que genera 
més electricitat per a la resta de la Comunitat 
Valenciana, gràcies a la central nuclear. Quan 
aquesta tanque, la comarca hauria de poder 
seguir aportant energia, en aquest cas reno-
vable, a la resta del territori. La majoria de 
països més desenvolupats tecnològicament, 
especialment Alemanya, estan apostant per 
aquest tipus d’energies. 

Els recursos naturals són 
la gran fortalesa del Vall 
d’Ayora-Cofrentes. És la 
comarca valenciana amb 

més aigua, amb els dos rius 
valencians més cabalosos 

(Xúcar i Cabriel).
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La desaparició de la central nuclear és una 
tragèdia per a l’ocupació en la Vall, però a 
causa de la perillositat i mala imatge d’aques-
ta energia, pot suposar una oportunitat per a 
donar auge a les activitats turístiques rela-
cionades amb el turisme rural, i pot també 
incentivar l’agricultura ecològica (ara mateix, 
comprar fruita ecològica conreada prop de la 
central sembla un oxímoron). Per a la difusió i 
venda de l’agricultura ecològica es podria fer 
ús de les noves tecnologies de la informació 
(venda per internet). L’auge de les noves tec-

nologies de la informació podria fer possible, 
en un futur no gaire llunyà, que un treballador 
de la Vall puga residir-hi tot gaudint dels en-
torns naturals que ofereix i, al mateix temps, 
treballar per a una empresa situada fora de 
la Vall. El teletreball (treball a distància mit-
jançant l’ús de les TIC per a vendre productes 
i serveis al món) pot ser una oportunitat per-
què els joves formats de la Vall d’Aiora-Co-
frents no es vegen obligats a anar-se’n de la 
seua comarca a la recerca de millors oportu-
nitats laborals.

LA VALL D’AIORA-COFRENTS
LOCALITZACIÓ
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LA VALL D’AIORA-COFRENTS
COMUNICACIÓ

LA VALL D’AIORA-COFRENTS
POBLACIÓ
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LA VALL D’AIORA-COFRENTS
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

LA VALL D’AIORA-COFRENTS
FORESTAL
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LA VALL D’AIORA-COFRENTS
CULTIUS

LA VALL D’AIORA-COFRENTS
CONTRACTES
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LA VALL D’AIORA-COFRENTS
ATUR

LA VALL D’AIORA-COFRENTS
PATRIMONI
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LA VALL D’AIORA-COFRENTS
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS

Pepa Tornero Belda, Xavier Soler Martínez
Pacte Territorial de la Costera i la Canal de Navarrés

ENQUADRAMENT GENERAL DE LES COMARQUES 
DE LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS 

L’àmbit  d’estudi del Pacte Territorial de la Cos-
tera-Canal abasta la totalitat de municipis de la 
comarca de la Costera i les localitats de la Canal 
de Navarrés, a excepció de Millars.

La comarca de la Costera està dividida en tres 
subcomarques: la Vall de Montesa, que alberga 
els municipis de Montesa, Vallada, Moixent i La 
Font de la Figuera;  La Costera de Ranes, que és 
una vall més estreta i amb pendent que arre-
plega els municipis de La Llosa de Ranes, Rot-
glà i Corberà, Llanera de Ranes, Torrella, Cer-
dà, Vallés, La Granja de la Costera, l’Alcúdia de 
Crespins i Canals, en el qual també cal incloure 
el municipi d’Estubeny; i finalment l’Horta de 
Xàtiva, una extensa zona que emmarca els mu-
nicipis de Xàtiva, Novetlè, Barxeta, Llocnou d’en 
Fenollet i el Genovés. 

La comarca de la Canal de Navarrés, està flan-
quejada a l’oest pel massís del Caroig i a l’est 
per les muntanyes de Sumacàrcer, unitats de re-
lleu massives, amb cims aplanats, l’altitud dels 
quals augmenta progressivament cap a l’oest 
fins a aconseguir la seua major altura d’uns 400 
m s.n.mn. En aquest estudi es contemplen els 
municipis d’Anna, Bicorp, Bolbait, Xella, Énguera, 
Navarrés i Quesa.

La suma d’ambdues comarques en l’actualitat 
està prop de la xifra de 90.000 habitants. Segons 
l’Institut Nacional d’Estadística, en 2016 la Cos-
tera albergava 71.718 habitants per 15.867 de 
la Canal de Navarrés. Especial atenció mereix 
l’evolució de la població en tots dos territoris: 
des de 2006, aquestes comarques experimen-
ten un augment poblacional, molt més acusat 
per a la Costera, que va créixer en més de 3.000 
habitants de 2006 a 2007. Aquesta tendència 
es reverteix durant els anys de crisi econòmi-
ca, marcant un punt d’inflexió l’any 2012, en el 
qual ambdues comarques pateixen una reculada 
poblacional important. Les oportunitats d’ocupa-
ció i les migracions suposen el principal factor 
explicatiu a aquest fenomen, que de l’any 2012 
al 2016, va suposar un descens del 4,42% de la 
població total de l’àrea objecte d’estudi.

La ubicació geogràfica d’ambdues comarques és 
un factor diferenciador i amb capacitat d’influir 
sobre el desenvolupament del territori, ja que 
parlem d’una zona que limita tant amb la pro-
víncia d’Albacete com amb la d’Alacant. Suposa 
un àrea de pas per a mercaderies i persones que 
rep influències dels altres territoris.

Les infraestructures de transport, a més, eviden-
cien un territori amb bona comunicació amb els 
principals focus econòmics: l’autovia A-7, que 
uneix l’àrea  amb la capital de la província de 
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València cap al nord i amb Alacant cap al sud, 
o l’A-35, que comunica directament amb Alba-
cete i suposa l’inici dels desplaçaments cap a 
Madrid. Parlem, per tant, d’un territori amb una 
posició estratègica pel que fa a comunicacions 
amb altres zones. Esment a part mereixen les 
comunicacions internes, que si bé en la Costera 
no semblen presentar grans problemes gràcies 
a la vertebració de l’A-7 al llarg dels municipis, 
presenta majors dificultats per a la Canal de Na-
varrés, on la geografia i la baixa inversió dificul-
ten el desenvolupament de vies d’accés ràpid als 
municipis que la componen.

Addicionalment, no po-
dem finalitzar l’anàlisi 
de l’àmbit de les comu-
nicacions sense parlar 
de la problemàtica que 
pateixen determinades 
poblacions d’aquest ter-
ritori pel que fa a l’accés 
al tren: aquest transport, que és vertebrador del 
territori, va deixar d’arribar a municipis com 
Montesa, Vallada i Moixent, sent substituït per 
l’autobús per obres en les infraestructures que 
s’han allargat durant anys i que suposen un greu 
perjudici per als seus habitants. D’altra banda, a 
la Canal de Navarrés, els seus habitants es ve-
uen obligats a desplaçar-se a la comarca veïna 
per a poder fer ús del transport públic, que d’al-
tra banda resulta insuficient internament en la 
Canal i que, com veurem més endavant, influeix 
en el desenvolupament territorial.

Un altre factor que condiciona l’evolució del ter-
ritori són els recursos naturals i patrimonials. La 
Canal de Navarrés  alberga un 78,89% de la seua 
superfície sota figures de protecció mediambi-
ental. Aquest territori es veu en la disjuntiva de 
la protecció dels seus béns naturals i l’explotació 
dels mateixos per a generar activitat econòmica. 
Si resulta important que el creixement es torne 
sostenible per a un correcte desenvolupament 
territorial, en aquesta zona es converteix en un 
aspecte crucial, cosa que iniciatives com el Grup 
d’Acció Local del Massís del Caroig, Serra Gros-

sa i Riberes del Xúquer ha posat de manifest. La 
Costera, per la seua banda posseeix un 19,05% 
del seu sòl protegit. Pel que fa a patrimoni cultu-
ral, aquesta última comarca acull béns de caràc-
ter històric que són una gran atracció turística 
i que, per tant, poden generar un desenvolupa-
ment econòmic per al territori que encara es tro-
ba en una fase primerenca d’explotació.

Finalment, hem de centrar l’atenció en l’escas-
sa vertebració del territori i la consciència de 
col·lectivitat. El Pacte Territorial per l’Ocupació 
de la Costera-Canal és la primera iniciativa que 
engloba tots els municipis d’ambdues comar-

ques amb un objectiu 
comú. El moment em-
brionari en el qual es 
troba aquesta idea fa 
necessari que l’esforç 
dels responsables de la 
iniciativa siga major. El 
treball de consciencia-

ció de la població i les administracions pel treball 
col·lectiu serà clau perquè una iniciativa com la 
que ens ocupa tinga un impacte directe i real en 
la vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

SECTORS ECONÒMICS

En l’actualitat, en l’àrea d’estudi predomina el 
sector serveis amb un 67%. Dins d’aquest sec-
tor, les activitats amb major pes són: el comerç 
a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de 
motor i motocicletes, amb un 27,10% i l’educa-
ció amb un 13,15%. Municipis com Xàtiva han 
sigut referents comercials, amb una àrea d’in-
fluència que traspassava els límits de la pròpia 
comarca i, en l’actualitat, es troba amb una for-
ta competència amb els grans centres comerci-
als o el comerç electrònic.

Per la seua banda, el sector industrial té un 
pes relatiu del 27% concentrat en la indústria 
manufacturera principalment, ja que arriba a 
representar el 64,16%. En aquest sentit, s’ha 
experimentat un procés certament turbulent 
durant la crisi econòmica, com s’ha evidenciat 

en moltes de les entrevistes realitzades. El sec-
tor tèxtil i de la pell va tenir un fort pes en l’eco-
nomia anys arrere, especialment en municipis 
com Canals o l’Alcúdia de Crespins. Aquestes 
activitats van patir greument l’impacte de pro-
cessos de globalització que els van fer menys 
competitius en el mercat interior i exterior, i va 
generar una pèrdua de llocs de treball molt im-
portant que van afectar a tota la comarca.

Finalment, el sector primari tan sols representa el 
6% de l’activitat econòmica, amb el predomini dels 
cítrics i fruiters. La producció agrícola durant anys 
ha sigut font de riquesa en aquests territoris i mo-
tor d’iniciatives posteriors per part d’empresaris 
locals que anaren diversificant les seues inversi-
ons i activitats; un sector que, com s’ha evidenciat 
al llarg de tot l’estudi, és una gran potencialitat per 
al territori sota nous enfocaments més sensibles 
al medi ambient i a l’agroecologia. 

EL MERCAT LABORAL

La desocupació en aquest territori ha experimen-
tat un descens des de l’any 2014 a l’actualitat, 
després dels anys de crisi econòmica, en els quals 
la destrucció d’ocupació va ser la tònica habitual.

Des d’una perspectiva de gènere, la desocupa-
ció afecta en l’actualitat de forma més acusa-
da a les dones: a la Canal de Navarrés suposa 
el 55,04% i en la Costera un 59,70% respecte 
al total de persones inscrites en els centres 
d’ocupació. El període de recessió econòmica 
va equiparar, en certa manera, aquestes xifres, 
però el període de recuperació d’ocupació ha 
tornat a evidenciar aquesta bretxa.

Pel que fa a la distribució de la desocupació per 
edats, el grup poblacional més afectat són aquells 
que es troben entre els 45 i 59 anys, que registra 
xifres properes al 50% de pes relatiu respecte a 
la desocupació total. El descens de l’activitat eco-
nòmica durant el període 2007-2013 va expulsar 
una gran quantitat de persones del mercat laboral 
que en l’actualitat troben moltes dificultats per a 
redirigir la seua trajectòria professional.

En l’anàlisi de la contractació que es realitza en 
la zona s’evidencia el punt anterior. Observem 
que els grups de població amb major inserció 
en el mercat laboral són aquells que es troben 
entre els 16 i els 45 anys, especialment 30 i 44. 
Es detecta també un predomini de la tempora-
litat en les ocupacions generades. Dels 25.514 
contractes que es van registrar en ambdues co-
marques, 23.240 van ser temporals, un total del 
91,08% de pes percentual, que evidencia una 
preocupant inestabilitat laboral.

Podem parlar de precarització del mercat labo-
ral quan a l’anterior dada se sumen els testi-
moniatges dels informants clau entrevistats. 
Aquests, coincideixen, en la seua pràctica tota-
litat, a assenyalar que els casos de sobrequa-
lificació són habituals en el territori. Es percep 
una falta d’oportunitats en l’àrea d’estudi per 
a aquella població que posseeix estudis supe-
riors o especialitzats. Açò es postula com a fac-
tor explicatiu de la tendència poblacional amb 
la qual iniciàvem aquest document, ja que exis-
teix una fugida de persones joves amb estudis 
superiors cap a territoris amb opcions laborals 
adequades als seus perfils. La conseqüència 
directa és un fenomen de despoblació en favor 
d’aquests grans nuclis, que internament també 
podem observar en ambdues comarques amb 
municipis com Xàtiva o Énguera.

La intermediació laboral en aquesta àrea respon 
a l’esquema de relacions laborals en la qual pre-
dominen les afinitats personals; per això, el boca 
a boca és el principal instrument d’intermediació 
en el territori. En un segon graó trobem les ETT o 
agències de col·locació privada que, en qualsevol 
cas, són escasses en ambdues comarques. Hem 
de posar atenció en el fet que són pocs els agents 
entrevistats que reconeixen el centre SERVEF 
d’ocupació com un intermediador laboral de pes, a 
excepció de programes d’un caràcter més social.

L’àmbit formatiu, per la seua banda, presenta 
algunes necessitats per a l’adaptació al mercat 
laboral. Existeixen especialitats formatives que 
el territori demanda a causa de factors humans, 

En l’àrea d’estudi predomina 
el sector serveis amb un 

67%. Dins de dit sector les 
activitats amb major pes són 

el comerç al per major i al per 
menor.
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com ara l’atenció sociosanitària, i factors geo-
gràfics i productius, com ara aquells relacionats 
amb l’agricultura ecològica o l’explotació fores-
tal. A més, existeix una manca d’informació ac-
tualitzada respecte a aquestes necessitats expli-
cada per, entre altres factors, la falta de connexió 
entre empreses i centres de formació. Un altre 
aspecte que s’ha detectat en aquest àmbit és la 
necessitat d’adaptar programes com els Tallers 
d’Ocupació al mercat laboral local.

CONCLUSIONS

En definitiva, ens trobem davant un territori que 
haurà d’afrontar diferents reptes en cadascun 
dels sectors productius: l’agricultura, haurà de 
trobar en l’economia verda i agroecologia el seu 
gran aliat per a iniciar un procés de pivotatge a 

les noves tendències de la població; el turisme 
patrimonial, tradicional i agroalimentari haurà 
de trobar el seu punt de connexió; per la seua 
banda, la indústria afrontarà la gran competiti-
vitat existent per les empreses interessades a 
penetrar en el mercat local, mentre que el sec-
tor serveis haurà d’introduir aspectes com les 
noves tecnologies en el seu dia a dia; i la forma-
ció, que és una peça important en el territori, 
haurà d’adaptar-se a les necessitats reals del 
territori i els seus habitants, sense reproduir 
les velles pautes d’una formació sistemàtica 
en sectors que ja no són demandats per la po-
blació, fent fugir els joves a formar-se en altres 
territoris —per a, majoritàriament, no tornar—, 
la qual cosa, en la zona de la Canal, entre altres 
factors que ja hem comentat, està produint un 
alt nivell de despoblació. 

LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
LOCALITZACIÓ
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LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
COMUNICACIÓ

LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
POBLACIÓ
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LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
FORESTAL
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LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
CULTIUS

LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
CONTRACTES
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LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
ATUR

LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
PATRIMONI
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LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA SAFOR

Enric Sigalat, Ricard Calvo, Bernat Roig

La Safor és una comarca conformada per 31 mu-
nicipis i amb una població de 172.821 habitants. 
La població entre 30 i 64 anys representa el 51,2% 
del total. La comarca presenta una tendència al 
creixement cada vegada menor. La minva de po-
blació es deu, d’una banda, a la tornada de part 
de la població vinguda entre els anys 2008 i 2011 
i, per una altra, a les baixes taxes de natalitat as-
sociades a l’envelliment de la població i a la dis-
minució dels grups d’edat més joves i en edat de 
procrear; uns fets, aquests, que poden ser un con-
dicionant al creixement econòmic de la comarca. 

En la comarca, fins fa poc, el sector de la cons-
trucció, malgrat la seua importància i la seua 
connexió amb el fenomen turístic, no havia es-
devingut hegemònic. Tradicionalment, en l’eco-
nomia saforenca, la convivència de diversos 
sectors econòmics era un fet, i també una de 
les polítiques centrals de les administracions. 
No obstant açò, en la primera dècada del segle 
XXI, es va imposar un corrent inversor focalitzat 
principalment en el sector de la construcció, el 
comerç i l’oci. Així, les millores en la qualitat i la 
complexitat dels serveis, la formació, el control 
mediambiental, la millora de la competitivitat i 
la innovació han sigut mínimes. 

Actualment, el predomini del sector serveis és 
evident. La Safor és una comarca essencial-

ment terciària. Aquest sector aglutina el 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 acti-
va, actualment és la que menys ocupats regis-
tra, la qual cosa reflecteix la pèrdua de pes del 
sector agrari en la comarca. Cal, però, no per-
dre de vista que l’agricultura no deixa de ser un 
sector estratègic a atendre per la nostra socie-
tat. La indústria és el segon sector en ocupació 
en les ciutats de major dimensió, seguida de la 
construcció. Els municipis de Gandia, Oliva i Ta-
vernes de la Valldigna, i especialment el primer, 
acaparen el gruix de l’activitat comercial i turís-
tica de la comarca. 

La Safor constitueix un àrea econòmica relati-
vament gran i heterogènia que es caracteritza 
per la dispersió del teixit econòmic empresari-
al. L’evolució del panorama empresarial respon 
de manera diferencial a dos vessants contrapo-
sats al llarg del territori comarcal: per un cos-
tat, a causa de la distància amb les capitals de 
província, València i Alacant, alguns dels seus 
municipis han desenvolupat un fort entramat de 
serveis empresarials, financers i administratius. 
Aquests serveis es descentralitzen i concentren 
principalment en les tres poblacions de referèn-
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cia —Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna—, 
les quals proveeixen a una àmplia xarxa d’em-
preses i han sigut les principals receptores de 
moviments migratoris, amb totes les implicaci-
ons socials que açò comporta. La reducció pro-
gressiva del nombre de grans empreses en les 
últimes dècades, ha provocat un procés d’ato-
mització econòmica en microPIMES especialit-
zades. D’altra banda, tot un seguit de municipis 
limítrofs als anteriors, s’han anat perfilant més 
com a municipis dormitori i zones residencials, 
tot i que alguns d’aquests aglutinen una notable 
activitat en el sector primari i secundari, gràcies 
en part a la dinàmica expansiva dels anys previs 
a la crisi. 

El teixit empresarial co-
marcal està conformat 
per 10.687 microPIMES, 
xicotetes i mitjanes em-
preses. El 78% de les empreses constituïdes en 
la comarca són xicotetes 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 en la comarca, 
ja que el 2,7% de les empreses de la comar-
ca tenen més de 250 treballadors. La ciutat de 
Gandia aglutina una part important dels ser-
veis personals, empresarials i, especialment, 
del comerç de la comarca, que donen idea de 
la importància d’aquest sector com a veta la-
boral, tant en el moment actual com en el futur 
immediat. Així mateix, el turisme, amb tota l’ac-
tivitat econòmica que porta aparellat, és un dels 
pilars tradicionals de l’economia de la comarca. 
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. 

En la comarca existeix un mercat de treball amb 
intercanvis econòmics intensos a escala intraco-
marcal. En relació al mercat de treball, les da-
des revelen que el fort percentatge d’atur, fruit 
dels anys de crisi econòmica, ha anat minvant. 
No obstant açò, segons indicadors del mercat de 
treball del 2n trimestre del portal Estadístic de la 
G.V., la comarca està entre les sis primeres co-
marques amb major atur registrat de la provín-
cia. Les dades anuals indiquen que actualment 
(SERVEF, juliol 2017), la comarca té 1.450 aturats 
menys que en el 2016. El nombre d’aturats en 
la comarca es xifra actualment en 13.703 perso-
nes, lluny de la xifra de 7.936 aturats que tenia la 

comarca l’any 2008, inici 
de la crisi. 

El nombre de contractes 
(i l’índex de rotació con-
tractual) és important, 

si bé açò és degut també al fet que la majoria 
són temporals. Tot i que ha augmentat l’afiliació 
a la Seguretat Social, aquesta es veu entelada 
per l’excessiva rotació contractual dels treba-
lladors i treballadores i pel binomi d’un mercat 
laboral que segueix enquistat en la tempora-
litat (la contractació temporal ha significat el 
95,82% dels contractes celebrats i la indefinida 
el 4,18%) i en la contractació a temps parcial. 
Açò tradueix un escenari laboral de major pre-
carietat i menor qualitat en l’ocupació. 

Per edats, l’atur s’acarnissa especialment en 
els majors de 44 anys, un 50% de l’atur to-
tal registrat en la comarca. Li segueixen les 
edats compreses entre els 25 i 44 anys, amb 
un atur registrat 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 registrat en la comarca es xifra en 12,05 
% (SERVEF, juliol de 2017). No obstant açò, fonts 
sindicals apunten que, amb les dades provinents 
de l’Enquesta de Població Activa, aquesta xifra 
augmenta fins a situar-se al voltant del 19%.

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, són alguns dels fac-
tors que expliquen aquest fet. La renda per cà-
pita de la Safor, en el període de 2010 a 2013, 
s’ha reduït en 630 euros, una davallada molt 
important que indica com la crisi i les reformes 
laborals esdevingudes han castigat les econo-
mies familiars. 

Com a resultat del model econòmic imperant en 
els últims anys, s’ha malmés considerablement 
la diversificació econòmica, que dóna estabilitat 
social en moments de crisis, i conseqüentment, 
hi ha hagut un desviament de les possibles ac-
tuacions cap a la millora de la formació dels re-
cursos humans. Així, el capital fluirà cap a altres 
sectors estratègics, com els serveis avançats a 
l’empresa, el medi ambient o les energies alter-
natives, els processos d’innovació, l’obertura a 
mercats exteriors o la producció cultural, entre 
altres qüestions. 

En definitiva, hi ha hagut una absència de pla-
nificació econòmica i de capacitat de resposta 
a les estratègies del territori. Així mateix, com 
a colofó a un context que requereix de la plani-
ficació comarcal que emprenga un model pro-
pi i equilibrat de desenvolupament —en el qual 
han de tenir cabuda i espai la resta de sectors 
productius—, es va produir una escissió de la 
Valldigna de la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor, i conseqüentment, una progressiva pèr-
dua del pes d’aquesta, agreujada més encara 
amb l’abandó de la Mancomunitat per part de la 
capital comarcal, Gandia. 

Amb tot, la Safor compta amb potencials recur-
sos de tot tipus, amb importants actors territo-
rials, tant públics com privats i amb xarxes em-
presarials i socioinstitucionals, per a finalment 
poder escometre, mitjançant la cooperació, un 
pla per a l’ocupació i el desenvolupament sos-
tenible de la comarca, un pla que ajude a tran-
sitar cap a una societat inclusiva, innovadora i 
reflexiva dels processos de canvi i transforma-
ció de la Nova Economia. En última instància, 

entenem que depèn de la interacció dels actors 
i les dinàmiques que es produïsquen i del bon 
aprofitament dels recursos del territori que no 
es desaprofiten les oportunitats que aquesta 
ens pot portar per al desenvolupament econò-
mic i social de la comarca. 

En qualsevol cas, la Mancomunitat de Municipis 
de la Safor, i els actors del territori representats 
en l’Acord Territorial, haurien de tenir capacitat 
d’actuació en aquelles qüestions que sobrepas-
sen els límits municipals, i les seues funcions 
pràctiques bàsiques haurien de ser: la gestió 
compartida en qüestions relacionades amb l’or-
denació del territori, la promoció socioeconòmi-
ca, la dotació de serveis i la política cultural. 

Com a conclusió, respecte als criteris bàsics 
per al desenvolupament d’un pla d’actuació que 
afavorisca un model de desenvolupament sos-
tenible i integrat, i sobre la base del diagnòstic 
desenvolupat, es proposen les següents mesu-
res generals, les quals se sistematitzen més de-
talladament en l’informe diagnòstic dut a terme: 

1. Cooperació intermunicipal per a afrontar 
els reptes i desafiaments comuns del terri-
tori, tot implantant formes de gestió man-
comunada.
2. Repensar la comarca com a eina “útil” de 
treball. A la Safor hi ha hagut una manca 
absoluta de visió comarcal, i molts dels pro-
blemes, com la manca d’infraestructures i 
d’ordenació territorial, entre altres, ho fan 
palès. El terme municipal no pot continuar 
sent l’àmbit sobre el qual es defineixen les 
polítiques i gestionen els recursos. Les di-
nàmiques socioeconòmiques i espacials, i 
per descomptat les laborals, ja fa temps que 
sobrepassen els límits dels termes munici-
pals i són, com a mínim, comarcals. A més, 
la Safor no és una comarca aïllada, sinó que 
forma part de diferents escales territorials 
−la Comunitat Valenciana, les Comarques 
Centrals Valencianes, l’Arc Mediterrani−, 
on d’alguna manera interactua, col·labora i 
competeix. Cal repensar la visió de comarca 

Ha hagut una absència de 
planificació econòmica i de 
capacitat de resposta a les 

estratègies del territori.
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com una eina de treball útil per als munici-
pis.
3. Explotació preferent dels recursos poten-
cials de la comarca: entorn natural, activi-
tats agràries i forestals, recursos humans, 
turístics, patrimonials i culturals.
4. 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.
5. Adaptació i renovació de l’estructura so-
cioeconòmica. Transitar cap a un model 
econòmic de la denominada i poc conegu-
da “nova economia” no serà possible sen-
se 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 
des d’on descansa la fortalesa 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.
6. Formació per a l’adaptació als canvis. El 
terme “nova economia” no solament està 
lligat a sectors emergents, intensius en co-
neixement i en tecnologies avançades, en-
tre les quals destaquen les tecnologies de la 
informació i comunicació; també cal afegir 
altres activitats, no tan intensives en conei-
xement, relacionades amb el benestar soci-
al o la dependència. La innovació social és 
un repte. Per tant, es requereix més i més 
formació.
7. Una major adaptació de la formació 
professional a les necessitats de la “nova 
economia” i el mercat laboral del s. XXI. Es 
requereixen espais de col·laboració i inno-
vació social, i l’aposta per programes de 
formació i emprenedoria per a l’orientació 
i desenvolupament de la carrera professi-
onal, i que els professionals puguen trobar 
les eines necessàries per a adaptar-se als 

requeriments laborals de la nova economia 
en un context laboral caracteritzat per la 
transformació tecnològica i digital, i en el 
qual esdevenen canvis que afecten a les es-
tructures de les ocupacions i qualificacions 
dels llocs de treball. En aquest sentit, la mà-
xima exemplificació és la tasca que realitza 
Urbalab com a línia per la qual apostar en 
la comarca. 
8. 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; per 
tant, cal aprofitar-se d’aquest fet. Fa falta 
trobar punts de trobada per a connectar els 
serveis avançats amb les empreses i els in-
dividus, que la ciència s’inserisca en el sis-
tema productiu i fomentar les cadenes de 
valor en el territori. L’existència de tota una 
xarxa de centres de coneixement i tècnics 
(com és el cas dels AEDL), capacitats i com-
petents, amb presència sobre el territori i 
amb una àmplia cobertura poblacional en 
el territori, possibilita la potenciació de pro-
jectes integrals, integrats i integradors de 
desenvolupament del territori.
9. Aprofitament del patrimoni cultural i fo-
mentar una economia cultural. Enfocar el ric 
patrimoni cultural com un actiu econòmic i 
promocionar nous jaciments d’ocupació en 
aquest sector. Una societat que no estiga 
degudament vertebrada pels seus propis 
factors lingüístics i culturals difícilment pot 
desenvolupar projectes de futur. La comar-
ca hauria de contemplar-se com una àrea 
potencial per la seua capacitat de cohesió 
territorial, econòmica, lingüística i cultural 
del territori, i d’aquest amb altres territoris.
10. Impulsar la diversificació territorial i 
funcional del model turístic. L’aprofitament 
d’un altre tipus d’actius (patrimoni pai-
satgístic i cultural) es troba encara en una 
fase naixent, tot i el seu potencial (cultura, 
naturalesa, esport, gastronomia, etcètera). 
Altres actius potencials, com per exemple 

el turisme rural i les modalitats que s’em-
marquen sota el concepte de turisme urbà, 
tenen problemes per al procés de consoli-
dació.
11. 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, congressos, 
etc.), per part d’un nombre d’empreses del 
mateix territori.

12. Impulsar un clúster agroalimentari i fins 
i tot lligar el sector agroalimentari amb al-
tres sectors com el turisme i la cultura. El 
potencial del sector agroalimentari en la co-
marca és enorme. 
13. L’oportunitat que suposa el desenvolu-
pament d’una economia lligada al mar. La 
importància de preservar i d’aprendre a ex-
plotar els seus nombrosos recursos de for-
ma sostenible.
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ALCOI - IBI - ONTINYENT

Loren Ruiz Ruiz
Pacte Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent

Les ciutats d’Alcoi, Ibi i Ontinyent juguen un 
paper fonamental en la vertebració econò-
mica, social i cultural dels territoris de les 
comarques de l’Alcoià, el Comtat, la Foia de 
Castalla i la Vall d’Albaida. Aquestes àrees te-
nen en comú característiques molt peculiars 
i distintives del seu teixit productiu i l’oportu-
nitat d’abordar de manera col·laborativa as-
pectes essencials per a un desenvolupament 
socioeconòmic i laboral fortament ancorat en 
la presència de la indústria. La coordinació de 
les polítiques d’ocupació, promoció econòmi-
ca i desenvolupament industrial de les ciutats 
d’Alcoi, Ibi i Ontinyent tindria un impacte molt 
positiu sobre el conjunt de les comarques que 
s’articulen entorn d’elles.

Ibi és la població més representativa de la Co-
marca de la Foia de Castalla, tradicionalment 
origen del joguet, sotmesa a un procés d’adap-
tació permanent basat en el coneixement de 
les tècniques del metall-mecànic-plàstic. És un 
Districte Industrial de la Comunitat Valenciana 
que s’està convertint en paradigma de la recon-
versió i la reindustrialització.

Alcoi és el municipi més important de la Comar-
ca de l’Alcoià-Comtat, tradicionalment origen 
del tèxtil. En l’actualitat, està en un procés de 
reconversió i diversificació empresarial basat 
en el know-how (saber fer) adquirit amb el pas 

dels anys, que li permet treballar en una àmplia 
gamma de sectors i processos productius.

Ontinyent és la ciutat més representativa i im-
portant de la Comarca de la Vall d’Albaida, l’ori-
gen de la qual també està en el tèxtil, realitat 
que ha anat canviant amb el pas del temps, tot 
diversificant el seu teixit productiu basat, com 
en els altres municipis, en l’experiència i capa-
citat productiva industrial que aglutinen.

En els tres municipis tenen origen sectors tra-
dicionals com el joguet o 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, 
capaços de treballar per a sectors nous o emer-
gents. Conscients d’açò i fruit del bon enteniment 
dels agents econòmics i socials amb els diri-
gents polítics dels tres municipis, es constitueix, 
a l’octubre de 2016, l’Acord Territorial d’Ocupa-
ció i Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(AIO), integrat per diverses administracions pú-
bliques: Ajuntament d’Alcoi, Ajuntament d’Ibi i 
Ajuntament d’Ontinyent; Sindicats: CCOO i UGT, i 
Associacions Empresarials Territorials: FEDAC, 
IBIAE i COEVAL. Tots ells coincideixen que “volen 
seguir sent un territori industrial”.

L’àmbit d’actuació del present acord i objec-
te d’anàlisi en el diagnòstic és el de les àrees 
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funcionals de la Vall d’Albaida i Alcoi, segons 
estableix l’Estratègia Territorial Valenciana del 
2011, que aglutina un total de 66 municipis amb 
una superfície de 1.639,63 Km2 i una població 
de 225.658 habitants.

Un dels valors més importants i principals amb 
els quals compta un territori per al seu desen-
volupament econòmic, social, cultural, patrimo-
nial, etc., és el capital humà. Ens trobem amb un 
envelliment de la població fruit de la baixa taxa 
de natalitat present i de tendència futura.

Com a conseqüència de la crisi, s’ha produït el 
tancament d’empreses i 
la destrucció d’ocupació. 
S’ha esdevingut un des-
cens de la població, mo-
tivada pel retorn de la 
població estrangera als 
seus països d’origen i de 
l’eixida de gent jove per 
a cercar noves oportunitats en l’estranger, per no 
trobar-les en el territori. Per a canviar aquesta 
tendència, s’ha de retenir el talent existent en el 
territori i proporcionar ocupació de qualitat que 
permeta i faça atractiu el fet de quedar-se en el 
territori. També s’està produint una emigració 
d’aquestes comarques cap a les àrees metro-
politanes de València i Alacant, entre altres. Atès 
que aquestes tendències poden acréixer-se en 
el futur, seria necessari prendre mesures d’ur-
gència i establir polítiques de vertebració del 
territori que ajudaren a desenganxar i consolidar 
l’economia de la zona, la qual cosa permetria fer 
atractiu el territori per a les noves generacions, 
impedint el seu despoblament.

Donada la trajectòria industrial del territori i 
la importància que els recursos humans han 
tingut i tenen en el desenvolupament socio-
econòmic del mateix, convé assenyalar que les 
qualificacions laborals més destacables són, 
principalment, les relacionades amb les profes-
sions (qualificacions tèxtils, plàstic, motllista, 
mecànic, metall-mecànic, cosmètica, agroali-
mentari, química), les enginyeries, les TIC i les 

que denominem transversals, com els idiomes 
−principalment anglés−, comerç internacional, 
màrqueting, disseny, administració i I+D+i.

Estan sorgint noves qualificacions laborals fruit 
de l’especialització i la tecnificació dels proces-
sos. Entre elles, podem nomenar el desenvo-
lupament web, màrqueting online, community 
manager, robòtica, automatismes, TIC, energies 
renovables, internacionalització, cosmètica, ali-
mentació, tèxtil qualificat i tecnificat, turisme, 
serveis a la dependència i idiomes. Cal indicar 
que, a més de la qualificació laboral, també se 
sol·liciten altres aspectes com ara les habilitats 

socials, personals, co-
municatives, treball en 
equip i lideratge.

El perfil dels líders tam-
bé ha de modificar-se 
en el sentit d’una ges-
tió més professional, 

d’equip, de lideratge, de cooperació entre em-
preses per a guanyar en dimensió i accedir a 
mercats que, sense aquesta cooperació, no 
seria possible.

Activitats que han determinat i determinen la 
dinàmica econòmica segons els municipis sig-
nataris del pacte són:

• IBI: Després de la crisi de la indústria tradicio-
nal del joguet, les seues empreses proveïdores 
es van diversificar més enllà del sector en el 
qual emmarcaven la seua activitat, encara que 
els processos industrials clau s’han mantingut i 
han evolucionat àmpliament, destacant els pro-
cessos vinculats al plàstic i al metall. Davant els 
successius canvis de l’entorn, s’ha produït una 
diversificació de la indústria cap a sectors com 
ara el plàstic, el metall i les empreses auxili-
ars; és a dir, s’ha produït el canvi d’una indústria 
sectorial predominant (joguet) cap a una indús-
tria que s’allunya dels sectors i s’especialitza 
en els processos, treballant per a sectors tan 
variats com l’aeroespacial, alimentació, auto-
moció, construcció, tèxtil, instruments mèdics, 

maquinària, material elèctric, metal·lúrgia, mo-
ble, puericultura, química, reciclatge, sanitat o 
siderúrgia.

Es caracteritza, a més, per tractar-se d’un teixit 
industrial amb gran experiència empresarial i 
tradició productiva, l’èxit de la qual s’ha basat 
en un coneixement tècnic molt arrelat i un gran 
esperit emprenedor.

Diverses multinacionals han comprat empre-
ses en el municipi pel capital humà i perquè els 
seus principals proveïdors es troben situats allí. 
Açò ha contribuït al fet que les empreses prove-
ïdores hagen millorat i seguisquen millorant els 
seus sistemes de producció.

• ALCOI: Fou una ciutat amb especial rellevàn-
cia en la Revolució Industrial, especialment en 
el sector tèxtil, el metal·lúrgic i la indústria pa-
perera. En l’actualitat, el sector tèxtil segueix te-
nint el seu pes dins de l’economia del municipi. 
No obstant açò, en aquesta ciutat es concentren 
també un elevat nombre d’empreses del sector 
alimentari, cosmètic, químic, metall-mecànic, 
construcció, comerç i turisme.

• ONTINYENT: El sector de la indústria tèx-
til-confecció ha sigut tradicionalment el motor 
de l’economia d’aquest municipi, que ha vist re-
duïda la seua dimensió com a conseqüència de 
les successives crisis, fins a arribar a ser simi-
lar a la d’altres municipis del seu entorn, tradi-
cionalment de menor importància, com Albaida, 
Muro o Cocentaina. Els sectors econòmics han 
sabut realitzar una diversificació cap a altres 
sectors com ara la reparació i fabricació de ma-
quinària, arts gràfiques, vidre, automoció, trans-
formació del plàstic, comerç, hoteleria i serveis.

En el territori són necessàries àrees industrials 
de qualitat que permeten retenir les empreses 
ja instal·lades i atraure noves empreses que es 
puguen instal·lar, dotant a aquestes àrees de 
tots aquells serveis avançats que les empreses 
necessiten. 

Les comunicacions han millorat considerable-
ment amb la culminació de l’autovia, encara 
que existeix la reivindicació històrica del tren, 
qüestió que ha afectat molt a les persones, al 
concert econòmic i al desenvolupament de les 
comarques objecte d’aquest Pacte. El fet de po-
der estar connectat amb el Corredor Mediter-
rani −no solament per a les persones, sinó per 
al transport de mercaderies− proporcionaria un 
valor afegit al territori, comptant amb un trans-
port més eficient i menys contaminant. Es fa 
necessari un Pla de Mobilitat dins del territori 
i la potenciació de la comunicació amb la costa.

La crisi ha tingut una incidència important en 
l’ocupació, sobretot en aquestes comarques in-
dustrials, on hi ha hagut sectors forts com ara 
el tèxtil, i que, com a conseqüència de la crisi 
general d’una banda, i com a conseqüència de 
les seues pròpies crisis sectorials de l’altra, ha 
perdut molta ocupació en els últims anys. Els 
grups que més han patit les conseqüències 
en els últims deu anys són els joves sense ex-
periència i les persones majors. També les han 
patides el col·lectiu que avui tenen edats supe-
riors als 35 anys, que van entrar en el mercat 
laboral a una edat primerenca, deixant els estu-
dis per l’oportunitat laboral existent aleshores. 
Hui, el seu sector ha reduït plantilles i es troben 
amb experiència i sense titulació, i en ocasions, 
amb falta d’interès per reciclar-se. La desocu-
pació femenina sempre ha sigut superior, tant 
amb crisi com sense crisi, pel rol social que se 
li ha assignat a la dona, considerant que el seu 
salari sempre ha sigut d’ajuda i complement en 
la casa; segueix sent el grup que més dificultats 
té per a trobar treball. Les conseqüències de la 
crisi han sigut l’augment del nombre d’aturats 
i la precarització dels contractes (la tipologia 
més desenvolupada són els temporals), unit al 
fet que la capacitat financera de les empreses 
no els ha permès invertir i a la constricció del 
crèdit per part de les entitats financeres. S’han 
destruït ocupacions a tots els nivells, si bé han 
sorgit noves necessitats a través de les quals 
els joves tenen major probabilitat d’entrar, com 
són les noves tecnologies.

La crisi ha tingut una 
incidència important en 

l’ocupació, sobretot en estes 
comarques industrials, on ha 

hagut sectors forts com el 
tèxtil.



607606

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

L’oferta de formació especialitzada (FP i educa-
ció superior de la zona) és bona, si bé és cert 
que cal un acostament estret d’aquesta forma-
ció al món de l’empresa. És necessària l’adap-
tació curricular que permeten plans d’estudis 
flexibles que comporten l’ajust dels continguts 
de la formació reglada a les necessitats reals 
de les empreses.

La formació per a l’ocupació, sense oblidar els 
sectors tradicionals, també ha d’adaptar-se, in-
corporant branques que tinguen a veure amb 
les noves tecnologies, informàtica, energies re-
novables… La formació per a l’ocupació hauria 
de ser més flexible per a adaptar els continguts 
a la realitat empresarial.

3. CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC 

• A nivell polític: Dotar el territori de sòl indus-
trial de qualitat; polítiques de vertebració del 
territori; col·laboració públic-privada; transport 
intercomarcal que permeta una major mobilitat 
pel territori del Pacte; connexió amb Gandia; tren 
Alcoi-Xàtiva; Corredor Mediterrani; racionalitza-
ció dels recursos, evitant el solapament de ser-
veis entre entitats i facilitant la gestió a l’usuari; 
delimitar clarament les competències de cada 
entitat i utilitzar els recursos de la manera més 
adequada; agilitzar la gestió en l’àmbit públic.

• Teixit econòmic: Diversificació industrial: en 
el territori han predominat els sectors tradicio-
nals del tèxtil i el joguet, però com a conseqüèn-
cia de les diverses crisis patides, el territori ha 
sabut dur a terme una diversificació cap a al-
tres sectors com ara la cosmètica, l’alimentà-
ria, productes farmacèutics, fabricació de ma-
quinària, mecànica, plàstic, injecció de plàstics, 
cartonatges, cautxú, arts gràfiques, química, vi-
dre, disseny, serveis; col·laboració empresarial, 
tant amb empreses de sectors complementa-
ris com amb empreses del mateix sector. Per a 
portar-ho endavant cal un canvi cultural. Exis-
teix un envelliment de la població que origina 
un problema en el relleu generacional de les 
empreses. A més, assistim a una fuga de talent, 

cosa per la qual cal generar ocupacions de qua-
litat per a retenir-lo i evitar un despoblament 
del territori. Cal apostar per la professionalitza-
ció, que porta a la bona gestió empresarial i el 
lideratge. El principal problema és l’excessiva 
burocratització en l’àmbit públic.

• Formació: Dignificar la Formació Professional 
amb l’adaptació curricular dels continguts de la 
formació reglada. La formació dual no funciona 
com ho hauria de fer: cal augmentar i potenci-
ar la comunicació entre els agents empresari-
als i els centres de formació; creació d’un grup 
de treball; formacions amb ocupabilitat que 
no s’omplen i formació amb baixa ocupabilitat 
que sí s’omple; la formació per a l’ocupació, 
sense oblidar els sectors tradicionals, també 
ha d’adaptar-se, incorporant branques que tin-
guen a veure amb les noves tecnologies, infor-
màtica, energies renovables…; la formació per a 
l’ocupació hauria de tenir major flexibilitat per a 
adaptar els continguts a la realitat empresarial.

• Innovació: Dotar i augmentar el suport a la in-
novació; les Universitats i els Instituts Tecnolò-
gics han de mirar més cap al teixit productiu del 
territori i ha de produir-se una transferència tec-
nològica des d’aquests centres a les empreses.

• Jaciments d’ocupació: Todos los perfiles re-
lacionados con la industria 4.0, robótica, pro-
gramación, drones, impresión 3D, TIC, turismo, 
ecoagricultura, marketing online, community 
manager, comercio electrónico, mecatrónica, 
comercio, idiomas, diseño, servicios avanzados, 
empresas de base tecnológica, salud (atención 
a mayores, atención a la dependencia); estudiar 
la viabilidad de que el territorio pueda ser un 
clúster industria 4.0.

4. DAFO

DEBILITATS: falta d’infraestructures; falta de 
formació; falta de col·laboració entre entitats; 
no existeix una imatge industrial del territori; 
falta d’actitud; marc institucional que se solapa 
(nivell provincial); falta de professionalització; 

falta d’una política industrial; orografia; falta de 
sòl industrial de qualitat; imatge negativa del 
treball en empreses manufactureres tradicio-
nals; escassa diversificació del territori; escas-
sa relació entre el món educatiu i empresari-
al; sistemes d’orientació educacional orientats 
més cap a les vocacions que cap a les neces-
sitats territorials; falta de subministrament 
elèctric; falta de conscienciació mediambiental 
d’algunes empreses que generen abocaments 
industrials contaminants (Ibi).

FORTALESES: actitud del Pacte Territorial; 
multitud d’associacions i col·laboració; oferta 
formativa; cultura industrial; esperit emprene-
dor; potencial industrial; vies de comunicació 
(autovia); el capital humà; recursos/paratges 
naturals; presència d’Universitats, IES, Instituts 
Tecnològics; administracions locals implicades; 
presència de multinacionals que impulsen la 
qualificació professional i exigeixen estàndards 
de qualitat que comporten la millora en els pro-
cessos dels seus proveïdors (Ibi).

AMENACES: adequació de la formació a les 
necessitats; estancament; politització i falta de 
planificació; baixa professionalitat; migració del 
talent; desregularització laboral; solapament de 
les institucions; increment dels serveis enfront 
de la indústria manufacturera; globalització 
dels mercats; la transició a la indústria 4.0; falta 
de finançament bancari; elevats costos energè-
tics; desvaloració de la FP.

OPORTUNITATS: creació d’una normativa de 
cooperació entre institucions (mancomunar); 
reinventar-se com a pol d’atracció industrial; 
associacions empresarials transversals; crea-
ció i enfortiment d’entitats financeres pròximes 
(ex. Caixa Ontinyent); diversificació productiva; 
donar serveis avançats a la indústria (genera 
un alt valor afegit); la globalització; turisme; 
potencial de desenvolupament industrial en el 
territori; proximitat als principals centres eco-
nòmics: a una hora de València i una d’Alacant i 
amb bones comunicacions cap als ports i aero-
ports; l’entorn natural i cultural pot ser un motor 

per a l’atracció empresarial; existència de ser-
veis empresarials: associacions empresarials, 
CEEI, Càmera, etc.; possibilitat de nous negocis 
com a conseqüència de l’entrada en la indústria 
4.0; mobilitat global de treballadors i estudiants 
que els permet accedir a noves competències.

5. PROPOSTES

• El principal problema del territori és l’atur, 
cosa per la qual cal unir esforços, tant de 
la part pública com de la privada, en col·la-
boració. S’hauria de permetre desenvolupar 
projectes pioners i innovadors, dotant-los 
de pressupostos adequats dins dels progra-
mes dels Pactes Territorials, amb regulació 
i termini que els facen útils per al territori, 
així com replicar altres projectes que s’es-
tan fent en altres territoris amb èxit i que es 
podrien implantar en aquest territori.
• S’hauria de donar suport i continuïtat als 
pactes, dotant-los d’autonomia en el seu 
funcionament i de recursos per a la seua 
estructura. Observatori econòmic i social 
permanent.
• Impuls en el territori de la col·laboració 
públic–privada amb l’objectiu de fomentar 
i augmentar l’ocupabilitat. Amb aquesta fi-
nalitat, es proposa la creació de projectes 
concrets de cooperació públic–privada per 
a evitar solapament de projectes i serveis 
i perquè millore la utilització dels recursos 
econòmics.
• Formació a mesura per a la inserció en 
funció de les necessitats del territori.
• Per al bon desenvolupament dels Pactes 
Territorials, aquests han de ser dirigits pels 
agents socials del territori i que represen-
ten a la totalitat dels sectors.
• Creació d’una marca industrial intersec-
torial i territorial que ajude a potenciar i a 
posar en valor el pes industrial del territori. 
També es fa necessària una política indus-
trial de la Comunitat Valenciana que done 
suport, decididament, als territoris indus-
trials aprofitant el Know-How (saber fer), 
l’esperit emprenedor i el potencial indus-
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trial que existeix en les comarques objecte 
d’aquest pacte, atès que aquest territori no 
té suficient capacitat per a ser un territo-
ri de serveis i/o turístic. Encara que en el 
territori han predominat els sectors tradi-
cionals del tèxtil i el joguet, cal destacar la 
diversificació productiva intersectorial que 
ha desenvolupat cap a altres sectors com 
ara la cosmètica, alimentària, productes 
farmacèutics, fabricació de maquinària i 
béns d’equip, mecànica, plàstic, injecció de 
plàstics, cartonatges, cautxú, arts gràfiques, 
química, vidre, disseny, serveis...
• Realització d’un estudi sobre la viabilitat 
que el territori es convertisca en un clúster 
de la indústria 4.0, pel seu alt potencial i la 
seua diversificació industrial.
• Creació d’una comissió de treball amb 
representants econòmics i socials i els di-
rectors dels cicles formatius de Formació 
Professional i de les universitats per a es-
trènyer la relació entre el món empresarial i 
l’educatiu, que permeta conèixer les neces-
sitats reals que tenen les empreses amb la 
finalitat d’adequar-ne la formació.
• Campanya de promoció de la Formació 
Professional i de conscienciació social, de 
manera que s’elimine la imatge negativa 
que en general es té de la formació profes-
sional, fent-la atractiva per als joves, ja que 
existeixen formacions amb un alt grau d’ei-
xides professionals i de contractació dins 
del territori. S’ha d’acompanyar d’un estudi 
de la formació oferida en el territori i la seua 
ocupabilitat.

• Creació d’un programa formatiu adequat 
al territori que permeta adquirir i millorar 
coneixements, competències i habilitats 
dels estudiants, treballadors i aturats, així 
com per als directius de les empreses, de 
cara a millorar i augmentar la professiona-
lització de la gestió empresarial.
• Creació d’una xarxa de transport públic 
en el territori que permeta la mobilitat tant 
dels estudiants com dels treballadors.
• Creació d’una normativa de cooperació en-
tre institucions que permeta mancomunar 
determinats serveis. Establir un programa 
de turisme supracomarcal que permeta con-
vertir el potencial atractiu turístic en realitat.

6. PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Per a la realització del diagnòstic s’ha establert 
una participació pública a través del desenvo-
lupament del grup focal, en el qual van parti-
cipar diferents agents econòmics i socials del 
territori: associacions empresarials i sindicals, 
instituts tecnològics, universitats i polítics amb 
responsabilitat en matèria de promoció econò-
mica i ocupació.

Així mateix, es va constituir el Fòrum Ciutadà, 
que va quedar integrat per agents polítics, em-
presarials, sindicals, representants del SERVEF 
i Universitats amb presència en el territori, si 
bé és un fòrum viu, participatiu i obert a aque-
lles persones que vulguen participar-hi a fi de 
col·laborar i aportar per a la millora de l’ocupa-
bilitat en el territori.

ALCOI - IBI - ONTINYENT
LOCALITZACIÓ
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
COMUNICACIÓ

ALCOI - IBI - ONTINYENT
POBLACIÓ
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

ALCOI - IBI - ONTINYENT
FORESTAL
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
CULTIUS

ALCOI - IBI - ONTINYENT
CONTRACTES
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
ATUR

ALCOI - IBI - ONTINYENT
PATRIMONI
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

L’ALT VINALOPÓ

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departament de Geografia Humana, Universitat d’Alacant 

1. CONTEXTUALITZACIÓ

La comarca de l’Alt Vinalopó se situa al nord-
oest de la província d’Alacant. Està conformada 
per set municipis: Villena, Saix, Salines, Biar, el 
Camp de Mirra, Beneixama i la Canyada, i alber-
ga una població de 52.476 habitants, segons 
l’INE del 2016 (2,86% del total provincial). Amb 
una superfície de 644,75 km2, dóna una densi-
tat mitjana de població de 81,39 habitants/km2, 
molt per sota de la mitjana regional que se situa 
en 334,23 hab/km².

La tendència demogràfica presenta un descens 
de població des de l’any 2009 fins a l’actualitat, 
amb una pèrdua de 1.585 habitants. Per contra, 
el conjunt de la província d’Alacant, en aquest 
mateix període, ha crescut 5.893 habitants. 

El Consorci del Pacte Territorial per l’Ocupa-
ció de la Vall del Vinalopó (VET) 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 inte-
grat per ajuntaments (Elda, Petrer, Villena, Saix, 
Monòver, Novelda, Salines, l’Alguenya, el Pinós, 
Asp, Montfort i el Fondó dels Frares), sindicats 
(Comissions Obreres, Unió Intercomarcal Alt, 
Mitjà i Valls del Vinalopó (CC.OO.) i Unió General 
de Treballadors UC La Muntanya - Vall del Vina-
lopó (O.G.T)), i associacions empresarials (As-

sociació Espanyola de Components per al Cal-
çat (AEC), Agrupació de Fabricants de Bosses 
i Afins de Petrer, Associació Valenciana d’Em-
presaris de Calçat (AVECAL), Confederació de la 
Província d’Alacant (COEPA), Federació Valenci-
ana d’Empreses de Treball Associat (FEVECTA) i 
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. D’acord amb els seus principis, la 
tasca del Consorci del Pacte Territorial del VET 
ha sigut la promoció de la creació d’ocupació 
en el territori, a través del disseny i la imple-
mentació de polítiques d’ocupació del SERVEF. 
La trajectòria del pacte ha sigut discontínua i 
irregular, a causa d’una suposada politització 
del pacte i una manca d’objectius comuns per 
a totes les poblacions que el conformaven. De 
fet, en la seua pàgina web, la informació no està 
actualitzada, ja que hi ha informacions des de 
l’any 2012 (http://www.pactodelvinalopo.es/
pv_inicio.aspx)

2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

La comarca té una superfície de 644,76 km2, en 
la qual resideixen 52.476 persones (INE, 2016), 
cosa que suposa un 2,86% del total de la pro-
víncia d’Alacant, donant com a resultat una 
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densitat mitjana de població de 81,39 hab./km2 
(2016).

Font: Padró Municipal d’Habitants, INE. 2000-2016

Els agents econòmics tenen un compromís a 
mig fer amb el medi ambient, perquè el seu in-
terès respon a obligacions normatives. No hi ha 
un sincer compromís, encara que, pel que sem-
bla, en la ciutadania va calant a poc a poc. Se 
suposa que amb el temps es millorarà perquè 
augmentaran la conscienciació i els mitjans. 
D’altra banda, en la comarca de l’Alt Vinalopó 
es té l’única planta d’energia fotovoltaica i s’han 
tramitat, des de l’agència de desenvolupament 
local de Villena, declaracions d’interès comu-
nitari perquè algunes empreses i particulars 
puguen produir la seua pròpia energia. A més, 
en el mateix terme municipal de Villena es té la 
planta de reciclatge de brosses (que rep més 
fem del que hauria d’acceptar segons informes 
tècnics), la qual cosa genera de vegades pro-
blemes d’olors. També es disposa de depurado-
ra d’aigües residuals i d’una empresa particu-

lar, que és Reciclats del Mediterrani. Aquestes 
empreses generen llocs de treball, però potser 
estan molt a prop del nucli urbà, amb els pro-
blemes que això genera. 

La tendència demogràfica futura es traduirà en 
l’envelliment de la població, també perquè la 
gent jove, preparada i amb formació no troba 
oportunitats en aquest territori i se’n va. A més, 
perquè la qualificació laboral està subjecta a 
les necessitats d’un mercat productiu, que en el 
cas de la comarca de l’Alt Vinalopó segueix an-
corada en activitats econòmiques tradicionals, 
vinculades a una agricultura (que s’ha anat 
modernitzant), i a activitats com el calçat i els 
serveis (on el comerç és fonamental). En el cas 
del calçat i del comerç les principals oportuni-
tats laborals són per a les dones. També s’ha 
assistit, sobretot a Villena, a una reconversió de 
l’economia vinculada al tèxtil i al calçat, i que 
han donat lloc a una indústria d’artesania i ves-
tits festers molt important.

Font: Servei Públic d’Ocupació Estatal, 2016.

Però sens dubte la tendència és a l’estanca-
ment, motivat per la manca de relleu generaci-
onal. S’inclou en les dinàmiques sociodemogrà-
fiques de les quals participa la societat espa-
nyola en general (baixes taxes de natalitat, edat 
tardana per a tenir fills, condicionants laborals 
d’inestabilitat i incorporació plena de la dona 
al mercat laboral). La població immigrant, que 
era una força laboral important, motivada per 
la crisi econòmica, o bé ha tornat al seu país o 

bé han marxat a altres llocs a la recerca de mi-
llors oportunitats laborals. La gent jove, i amb 
estudis, tampoc veu oportunitats quedant-se en 
el territori i marxen fora. És important retenir 
talent local i atraure talent exogen, per la qual 
cosa cal generar oportunitats que ara mateix no 
es donen.

Hi ha pocs recursos, humans i econòmics; les 
iniciatives són escasses i, les que hi ha, no són 
rellevants. A nivell polític, es podria fer més, en-
cara que possiblement no es faça més perquè 
no es pot. Existeix la necessitat d’equips que 
treballen de forma conjunta per a facilitar pro-
cessos cooperaius. D’altra banda, les estructu-
res que existeixen en el territori per a millorar 
les oportunitats socioeconòmiques −com ara 
les agències de Desenvolupament Local−, fan 
el que poden. En aquests moments s’estan de-
dicant a gestionar subvencions i polítiques ac-
tives d’ocupació, que no generen una ocupació 
estable i que, en ocasions, no és suficient per a 
generar teixit. Per aquest motiu, algunes polí-
tiques supralocals haurien de tenir més cohe-
rència amb les necessitats reals del territori; 
no veuen a l’empresari com un actiu capaç de 
generar ocupació, ni tampoc com algú que tinga 
un prestigi social, com en altres zones. L’auto-
ocupació és el 90% del que, en aquest sentit, es 
genera en la comarca. L’empresari tradicional, 
de tota la vida, no està creant més ocupació i no 
hi ha cap projecció social d’aquesta figura; és 
més, la reputació corporativa és neutra i fins i 
tot negativa en alguns casos. 

D’altra banda les decisions i accions per a re-
vertir situacions de precarietat laboral i dina-
mitzar l’economia, tant en l’àmbit privat com en 
el públic, no són àgils: l’administració és lenta 
per falta de recursos i iniciatives, més enllà de 
les comentades anteriorment; manca coordi-
nació entre els agents econòmics; hi ha molt 
bona voluntat, però no es duen a terme. Potser 
la cooperació entre empreses i la concertació 
públic-privada podria ser una solució, com tam-
bé acabar amb l’excessiva burocràcia. Faltaria 
també dotar de valor afegit algunes de les ac-

tivitats productives que es porten a terme en 
aquest territori, i aprofitar millor les condicions 
immillorables de localització i accessibilitat per 
carretera. 

La marca territorial és positiva i es necessita 
imatge d’unitat, és a dir, que el territori tinga 
una bona imatge i que es venga. Fa falta una 
major connectivitat: a pesar que el territori gau-
deix d’una localització excel·lent, falta millorar 
les infraestructures (per exemple, els accessos 
a l’AVE no ajuden a generar imatge i, ja que està 
l’equipament en la comarca, es podria haver 
dotat d’accessos dignes i funcionals. També 
fa falta tutelar la creació de noves empreses 
(ecosistema emprenedor). Manca formació em-
presarial i dotació de bons serveis (més suport 
a l’emprenedoria i major relació i coordinació 
amb els empresaris). Existeixen en la comar-
ca algunes experiències de col·laboració em-
presarial com ara el BNI, (ALACANT SUD-PRES-
TIGI-SAIX), per a establir col·laboracions entre 
les empreses i facilitar les vendes. També està 
BECOOP amb el suport de FEVECTA —que es 
va presentar fa quatre anys— que va dirigit a 
cooperatives de Villena i comarca, conformada 
per quasi 50 empreses locals, que es reuneixen 
periòdicament per a generar negoci, complici-
tats corporatives i confiança. La marca enllaça 
amb la idea de ser a través del verb to be i la 
necessitat de cooperar, un dels principis fona-
mentals en què estan basades les cooperatives. 
Realment aquests projectes són de gran inte-
rès en l’àmbit de la col·laboració empresarial, ja 
que l’associació de Fabricants de Calçat de l’Alt 
Vinalopó va desaparèixer i ara tan sols hi ha al-
gunes associacions, com empresarias.com o la 
de comerciants, que és la que millor funciona. 
Així com també, en el cas de JUGUETTOS, que 
va nàixer a Villena i s’ha estès a nivell nacional. 

Pel que fa a les xarxes empresarials, la que 
destaca en l’actualitat, dit per diferents actors 
econòmics i socials entrevistats, és l’Associació 
de Comerciants i Serveis Vi, de Villena i comar-
ca. A un altre nivell, van existir altres iniciati-
ves en la comarca, com ara l’Associació d’Em-
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presaris de Calçat de l’Alt Vinalopó, que ara està 
unificada en AVECAL, amb seu a Elx. Un altre 
exemple seria ASOCONS (l’Associació Comarcal 
de la Construcció), que també va desaparèixer; 
o l’intent d’una associació transversal i integra-
da d’empresaris de l’Alt Vinalopó que, liderada 
pel gerent de la desapareguda empresa horto-
frutícola HORFRES, també va tenir un curt re-
corregut. El mateix ocorregué amb l’Associació 
d’Hoteleria, que està hivernada i no té activitat 
des de fa uns anys, perquè no es renova la seua 
Junta Directiva. El teixit empresarial existent 
és de petites empreses i l’empresa més gran 
de la comarca és Agrícola Villena, amb més de 
400 treballadors i un 
alt nivell de facturació, 
ja que és proveïdora de 
MERCADONA; açò l’ha 
obligat a tenir delega-
cions a Valladolid i Ca-
dis. Després, destaquen 
empreses com Boreal (líder en calçat esportiu 
en el nostre país i que va rebre el guardó en 
1995 a la “gestió d’empresa per l’excel·lència 
en l’àmbit de la competitivitat i el disseny” dels 
premis “Príncipe Felipe” d’Espanya. També des-
taquem l’empresa de tèxtils Athenea, amb més 
de 200 treballadors. 

Les empreses grans, en general, han anat per-
dent força. Destaquen també altres empreses 
vinculades a materials de construcció com 
FORTE, que generava un notable nombre de 
llocs de treball i un volum de producció, no sola-
ment a Espanya sinó a Europa i el nord d’Àfrica. 
Cal destacar els cellers de la comarca, sobretot 
a Villena, Saix i Salines, que, pertanyents a la 
Ruta del Vi d’Alacant, s’han renovat en màrque-
ting i també en l’elaboració de brous. La con-
tractació d’enòlegs i personal especialitzat ha 
generat renovades oportunitats, no solament 
per al sector agrari, sinó també per al sector 
turístic i del patrimoni local. En aquest sentit, 
Villena va ser declarat com el millor municipi 
enoturístic d’Espanya en 2016, per part d’ACE-
VIN (Associació Espanyola de Ciutats del Vi).

Respecte de temes d’innovació i renovades pro-
postes socioeconòmiques en el territori, desta-
quen iniciatives vinculades a l’agricultura eco-
lògica, noves tecnologies i impressions en 3D. 
Però les indústries tradicionals no s’han reno-
vat, llevat d’excepcions, i han sorgit al llarg de 
la crisi activitats vinculades al sector comercial 
i de serveis (assessorament). En el context del 
cooperativisme, han sorgit petites empreses vin-
culades al calçat (aparadors) i a la construcció. 
També el tema del turisme i del patrimoni és una 
bona oportunitat per a revaloritzar els recursos 
que la comarca té (ruta dels castells, museus, 
jaciments arqueològics, ruta modernista, etc.). 

També destaquen em-
preses de software, que 
treballen amb altres 
empreses o en serveis 
de manteniment i vin-
culats a la comercialit-
zació per Internet. En 

aquest cas, TELEMACO, una empresa familiar i 
dedicada al sector de la informàtica, ha creat el 
primer coworking de la comarca. Hi ha empre-
ses de robòtica i de vídeojocs que treballen en 
tota Espanya i també en l’estranger. A Biar, amb 
la desaparició de l’empresa de nines JESMAR, es 
van haver de reinventar i hi ha empreses potents 
en el seu polígon industrial, com AISCAN, per a 
fer fibra òptica. A Saix, respecte als sectors eco-
nòmics, la indústria de la persiana i de la forja 
suposen el motor econòmic del municipi, el que 
suposa un important matalàs a nivell d’ocupació 
i generació de riquesa. En menor mesura, tro-
bem el calçat, marroquineria i comerç. A partir 
de la crisi, el que fan les fàbriques de persianes 
i forja és diversificar la seua producció i comen-
cen a fabricar tendals, portes metàl·liques, esto-
res, etc. Destaquen Giménez Ganga, Persax i La 
Vídua. En el cas del calçat, la crisi ha suposat la 
desaparició d’alguns tallers i, alhora, la legalit-
zació d’uns altres en tota la comarca, fonamen-
talment a Saix i Villena. A més, aquests tallers 
s’han especialitzat en confeccions personalitza-
des i d’alt valor afegit. També hi ha algunes em-
preses que dessalinitzen els aqüífers ho tracten 
i comercialitzen aqueixa sal per a usos gourmet. 

En general, els processos d’innovació tenen ne-
cessitat de més infraestructures i recursos ter-
ritorials, i d’un major grau de compromís polític 
local i supralocal, que ha de ser correspost per 
una actitud més proactiva de l’empresariat. La 
col·laboració entre els sectors productius de la 
comarca ha de ser major, perquè actualment, i 
en general, és escassa. Es requereixen més in-
versions, perquè les que existeixen no són sufi-
cients. Hi ha un pes molt específic i important de 
l’economia submergida que fa que alguns sec-
tors econòmics no puguen ser més competitius, 
encara que algunes de les parts interessades 
entrevistades afirmen que, gràcies a açò, s’han 
pogut resistir millor els efectes de la crisi eco-
nòmica. Es demana —i és necessari— un major 
protagonisme de l’associacionisme empresari-
al i un paper més actiu dels sindicats, que estan 
molt desapareguts; açò fa que tinguen un paper 
poc rellevant, ni en la recuperació econòmica ni 
en altres iniciatives de tall empresarial. En efec-
te, en l’actual context, els sindicats han quedat 
com quelcom residual i poc funcional (segons 
la percepció i les observacions rebudes per part 
dels entrevistats), excepte en els ajuntaments i 
altres instàncies públiques, on tenen una nota-
ble presència i protagonisme. 

Pel que fa a la capacitat d’associació en la co-
marca és important, sobretot a Villena. Hi ha 
infinitat de col·lectius vinculats a les Festes de 
Moros i Cristians i a activitats de diferent na-
turalesa, com ara associacions sociosanitàries, 
culturals i esportives. 
 
3. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL AMB 
PERSPECTIVA LABORAL-FORMATIVA

La formació és important; l’actitud de l’em-
presariat i la necessitat de treballar en xarxa i 
de manera coordinada, també. El mercat labo-
ral es caracteritza per una major incorporació 
de la dona a llocs de treball i de responsabilitat, 
tot i que encara existeix un predomini del sexe 
masculí, segons els sectors i les funcions exer-
cides. Els grups amb més dificultats per a acce-
dir al mercat laboral són les persones majors 

de 50 anys i també joves per a trobar la primera 
ocupació. En el cas d’aquests últims, s’han for-
mat i han hagut de marxar fora, perquè no tro-
ben treball del que han estudiat. És difícil trobar 
ocupació en el mateix sector i en el propi muni-
cipi, llevat que es tracte del sector de l’hoteleria. 

Una necessitat de millora de la formació s’hau-
ria de recolzar en els centres de FP i també en 
els de formació no reglada. Els cicles formatius 
s’haurien de consensuar i ajustar a les neces-
sitats reals de les empreses del territori, però, 
en ocasions, els propis centres no es posen 
d’acord, ja que tenen cicles tradicionals, com 
per exemple d’administració que, encara que ha 
tingut importància en el seu moment, potser ara 
no siga necessari que tots els centres l’impar-
tisquen. Però, com hi ha una plantilla estable, 
se segueix fent el mateix dins d’aqueixa àrea de 
confort. També la formació del SERVEF hauria 
d’ajustar-se millor al que el mercat necessita: 
major comunicació amb les empreses, perquè 
aquestes, en ocasions, no es comuniquen amb 
les instàncies públiques locals per a treballar 
en una mateixa direcció. 

L’economia submergida és important i s’ha 
aguditzat amb la crisi. A més, la crisi també ha 
afavorit una precarització del treball i ha fet que 
alguns actius hagen marxat. Les activitats emer-
gents les trobem en els sectors del disseny, les 
noves tecnologies, l’agricultura, i el turisme (oci 
de proximitat, vinculat a la gastronomia, patri-
moni, turisme actiu), sense oblidar el comerç i 
els serveis, com s’ha assenyalat anteriorment. 

No hi ha una sobrequalificació, sinó que la gent 
no té suficient formació. Tampoc la tenen molts 
dels empresaris. Hi ha sectors productius que 
tenen una major motivació en aquest sentit, 
com ara el sector serveis i el comerç, per con-
tra, alguns sectors productius tradicionals no 
tenen tant interès (calçat). 

Tots els casos entrevistats han coincidit en 
afirmar que la intermediació laboral ha sigut 
a través del “boca-boca”, i que segueix sent el 

L’economia submergida és 
important i s’ha aguditzat 
amb la crisi. A més la crisi 

també ha afavorit una 
precarització del treball.
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mecanisme habitual (amics, comparsa de mo-
ros i cristians, coneguts…). De vegades els ajun-
taments intervenen amb els panells d’anuncis o 
butlletins informatius. 

En referència a les unions territorials, l’Alt Vi-
nalopó ha participat tant de la Mancomunitat 
del Vinalopó Mitjà que, segons el seu president 
actual, no funciona, com del consorci del Pacte 
Local per l’Ocupació de l’Alt Vinalopó i del Vina-
lopó Mitjà, que igualment està inactiu. De fet, en 
ser liderat per Elda, altres municipis més peri-
fèrics com Saix i Villena quedaven marginats. 

Pel que fa al paper dels sindicats, ha sigut molt 
passiu. Tampoc es coneixen organitzacions 
empresarials en la comarca, més enllà de les 
associacions tradicionals. Algunes segueixen 
funcionant i altres no tant. 

Si que mereix esment l’organització d’una es-
tructura social i econòmica ciutadana com és el 
cas del FÒRUM ECONÒMIC I SOCIAL de Villena, 
que va ser afavorit per la Universitat d’Alacant 
arran del desenvolupament i l’aplicació de l’Es-
tratègia Territorial de Villena+Innovació, el 2012. 
Així, i des d’un pla estratègic no a l’ús, es va de-
tectar la necessitat d’articular una estructura 
municipal i participativa. El 2014, es va confor-
mar aquest òrgan municipal consultiu, proposi-
tiu i transversal, presidit pel propi alcalde de la 
ciutat, el qual té veu però no vot. Conformat per 
42 membres vinguts de tots els organismes i 
associacions de la ciutat, es participa de forma 
voluntària i està composat per representants 

de tots els sectors socials i econòmics de Vi-
llena (http://www.villena.es/wp-content/uplo-
ads/2014/10/etvi_mayo-20141.pdf ).

4. CONCLUSIONS

La comarca de l’Alt Vinalopó és un territori di-
versificat econòmicament i amb uns sectors 
productius tradicionals, vinculats a l’agricultu-
ra i a la indústria, i a altres activitats com els 
serveis i el comerç, que s’han potenciat en els 
últims anys. La població és jove; hi ha dificultats 
en l’accés a un treball qualificat i en la retenció 
de talent. No s’ajusten les ofertes formatives 
a les necessitats empresarials i es necessita 
major grau de col·laboració a nivell públic i pri-
vat. Potser, més enllà d’accions de formació (en 
ocasions insuficients), es necessitarien actuaci-
ons de suport i tutela per part de l’administració 
local. Per a aquesta finalitat, seria interessant 
generar fòrums i espais de relació, complicitat 
i confiança entre els sectors productius i en el 
qual participaren, com un actor més, entitats 
privades. Els que existeixen a nivell instituci-
onal, com el Consorci Pacte per l’Ocupació, no 
funcionen i han quedat obsolets. No hi ha una 
relació entre tots els accionistes del territori i 
no s’arriben a generar vertaderes sinergies. És 
menester generar un ecosistema emprenedor 
i innovador, més enllà d’accions puntuals, que 
només fan prevaler l’estètica, i no tant el pòsit 
sinó el posat. Cal propiciar una estratègia ter-
ritorial que ajude a retenir i a atraure talent i 
inversions, més enllà de les subvencions.

FORTALESES DEBILITATS

- Villena, com a capital comarcal, exerceix un gran 
lideratge econòmic sobre la seua àrea comercial. 
Centralitat comercial del municipi.
- Associacions de comerciants actives a Villena i en 
altres llocs de la comarca.
- Bona xarxa viària de comunicacions externes, com 
l’autovia i l’AVE.
- Existència d’un “saber fer” en sectors productius 
tradicionals (calçat, persianes, confecció de vestits 
festers) i altres nous, vinculats a l’agricultura, 
comerç i serveis. 
- Agricultura d’alta qualitat, vinculada a l’olivera, la 
vinya, fruita i hortalisses.

- Pèrdua de quota de mercat dels establiments comercials 
de la ciutat en benefici d’altres zones/ sistemes de venda.
Baixos nivells de formació i de professionalitat entre els 
empresaris.
- Estancament demogràfic.
- Escassa existència d’allotjament turístic en alguns 
municipis, compensada per Biar (desequilibri).
- Empreses de petites dimensions que impossibiliten la 
utilització d’economies d’escala.
- La precarització de l’ocupació i l’alta taxa d’irregularitat.
Falta de conciliació familiar.
- Desajustos entre necessitats-formació-ocupació.
- No cohesió dels agents i actors per al desenvolupament 
d’una estratègia comuna.
- Actitud individualista (també polítics), i falta de 
cooperació.
- Mancança d’eines, de competència directa i de focus 
empresarial.
- Falta de polítiques de conciliació familiar.

OPORTUNITATS AMENACES

- L’oferta comercial de proximitat és escassa i 
planteja oportunitats de creixement.
- Especialització bastant arrelada en el sector 
calçat-tèxtil que pot utilitzar-se per a actuacions de 
promoció comercial.
- Patrimoni històric-artístic de la comarca 
(castells, ruta modernista, paisatges, turisme actiu, 
festivals de música) que desenvolupen un turisme 
especialitzat, temàtic i diferenciat.
- Noves activitats econòmiques vinculades al 
territori i la seua localització, com la implantació 
d’un NODE logístic, tal com s’establia en l’Estratègia 
Territorial Valenciana.

- Conflicte entre administracions locals i supralocals, per 
temes de falta de consens i interessos polítics.
- L’àrea comercial de Villena competeix amb àrees 
importants, especialment Elda-Petrer i Alacant (fugida de 
despesa).
- Problemes puntuals en els municipis de la comarca que 
poden afectar el comerç de la localitat, sobretot a Villena 
(aparcaments, problemes de trànsit, il·luminació, majors 
zones verdes, seguretat ciutadana, etc.).
- La manca de llocs d’oci en la comarca genera una fugida 
de població cap a Alacant o Elda, que deriva en una imatge 
d’“espais buits” durant els caps de setmana.
- Falta de planificació estratègica mancomunada entre els 
pobles de la comarca.
- Entorn socioeconòmic actual d’inestabilitat i crisi.
- Falta de qualificació professional.
- Fugida de talent.
- Envelliment de la població i despoblació.
- Crisi econòmica i falta de focus comú. L’esfera política 
genera més problemes.
- S’allunyen les empreses del territori. Deslocalització de 
les empreses.
- Mala situació de l’ocupació femenina.
- Països emergents. Política de preus.
- Rapidesa-obsolescència, tant de mètodes com de 
productes.

5. DAFO
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6. PROPOSTES DE MILLORA

Falta abordar, de forma estratègica, un ajust de 
les necessitats de formació amb la realitat del 
mercat laboral. A més, s’hauria de fomentar la 
cultura empresarial que afavorira la innovació 
com a element essencial de la producció, una 
innovació fonamentada en la qualificació, en 
les noves tecnologies, en la cooperació i en la 
confiança entre els sectors productius. Tam-
bé s’hauria de comptar amb més complicitat i 
major suport de les instàncies locals i supra-
locals, que no és suficient, més enllà d’algunes 
subvencions i infraestructures que han quedat 
obsoletes. Es necessiten més xarxes empresa-
rials que generen sinergies i que donen suport 
i reforcen les relacions de negoci entre les em-
preses del territori. 

Per aquest motiu s’aposta per una identitat co-
marcal en el territori i perquè es generen po-
lítiques laborals que afavorisquen la captació 
de personal qualificat (retenir talent-atraure 
talent) amb la finalitat de crear un col·lectiu 
reconegut i valorat per la societat (autoestima 
de l’empresariat per crear i no solament per 
produir). S’hauria de generar un ecosistema 
entre els diferents actors del territori, perquè 
fins avui s’ha detectat que es treballa de forma 
molt sectorial, individualitzada (llevat d’excep-
cions) i poc integrada (“accions de trinxera”). 
Per tot açò, i com a conclusió, aportem des del 
Dafo-CAME, les següents consideracions, per 
les quals caldria:

Corregir les Debilitats a través d’una oferta for-
mativa adaptada a les demandes d’ocupació, 
una actitud més proactiva de l’empresariat i 

crear espais de trobada que afavorisquen l’as-
sociacionisme i el corporativisme en positiu.

Afrontar les Amenaces a través de la creació i mi-
llora de la formació tot establint equilibris entre el 
que hi ha i el que es vol i es pot; cohesió interna.

Afavorir les Fortaleses tot millorant les infraes-
tructures de comunicació i connectivitat de la 
comarca i establint un seguiment i reforçament 
dels recursos locals i del talent. 

Explorar les Oportunitats, millorant la comuni-
cació interna i externa, així com la informació 
global i local

7. PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CIUTADANA

l procés de participació pública ha sigut ex-
cel·lent. Destaca la mobilització d’actors en les 
diferents entrevistes, així com la seua partici-
pació en el focus group comarcal i en les dife-
rents dinàmiques de grups. Així, realitzant la 
dinàmica a Biar, el FÒRUM es duu a terme el 7 
de novembre, amb una assistència notable de 
persones del FÒRUM ECONÒMIC I SOCIAL de 
Villena, però també d’altres instàncies comar-
cals. Es van sumar un total de 45 assistents i 
es va dur a terme una dinàmica de treball amb 
la qual es va avalar el diagnòstic presentat per 
l’equip de la Universitat d’Alacant. També es 
van compartir propostes i possibles solucions. 
Es va fer una convocatòria pública i oberta, 
en la qual es va comptar amb el suport dels 
mitjans de comunicació comarcal (escrits, ra-
diofònics i televisius), així com amb el suport 
d’alguns dels ajuntaments de la comarca (Vi-
llena-Biar-Beneixama).

EL ALT VINALOPÓ
LOCALITZACIÓ
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EL ALT VINALOPÓ
COMUNICACIÓ

EL ALT VINALOPÓ
POBLACIÓ
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EL ALT VINALOPÓ
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

EL ALT VINALOPÓ
FORESTAL
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EL ALT VINALOPÓ
CULTIUS

EL ALT VINALOPÓ
CONTRACTES
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EL ALT VINALOPÓ
ATUR

EL ALT VINALOPÓ
PATRIMONI
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EL ALT VINALOPÓ
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA MARINA ALTA

Joaquín Llidó Millet
Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

El present Diagnòstic conté un gran nombre de 
dades i opinions que convé sintetitzar en un re-
sum que ens aporte les idees i les conclusions 
més importants extretes del treball realitzat 
durant set mesos.

Els recursos i les necessitats de la zona objec-
te d’estudi estan recollits en aquest document, 
que ofereix una instantània bastant fidedigna 
de la situació actual de la comarca de la Ma-
rina Alta. Aquesta investigació està basada en 
la recollida, tractament i anàlisi d’informació, 
tant quantitativa (més de 200 variables de 
l’àmbit territorial i laboral, així com anàlisi car-
togràfica detallada) com qualitativa (55 entre-
vistes personals, dos grups focals, i un fòrum 
ciutadà).

Pel que fa a l’àmbit territorial i els seus recur-
sos, la Marina Alta es caracteritza per posseir 
un entorn paisatgístic envejable amb un poten-
cial al qual pocs territoris poden optar. Compta 
amb 66 espais naturals protegits (quatre parcs 
naturals entre ells) repartits entre 759 km2 de 
superfície. Açò, unit al clima del que gaudeix tot 
l’any, la seua ubicació estratègica, l’àmplia ofer-
ta en Béns d’Interès Cultural i monuments ar-
quitectònics, i al fet que uneix 33 km de platges 
amb formacions muntanyenques en molt poc 
espai, li atorga una posició turística excel·lent 
enfront dels seus competidors.

Disposa d’una varietat de productes agroali-
mentaris autòctons (el raïm moscatell, cireres, 
arròs Bomba, etc.) d’una enorme qualitat, així 
com d’una gastronomia reconeguda a nivell in-
ternacional amb presència de diverses Estre-
lles Michelin entre els seus nombrosos restau-
rants. Amb raó, la Unesco ha atorgat a Dénia i 
la Marina Alta l’important títol de Ciutat Creativa 
de la Gastronomia (només hi ha 116 ciutats en 
el món que el posseeixen).

No obstant açò, les infraestructures de trans-
port que té la comarca són molt deficients i 
alenteixen el creixement del potencial de la co-
marca. Arribar fins a la Marina Alta resulta car, 
tant en termes econòmics com en temps; l’ab-
sència d’accés via ferroviària i el fet que l’única 
via ràpida d’arribada per carretera siga de pa-
gament, dificulta el flux de visitants i l’expansió 
de l’activitat econòmica de la comarca.

Dins de la comarca tampoc millora, ja que, si a 
l’especial orografia li sumem el clarament in-
suficient transport públic entre els municipis, 
trobem que desplaçar-se pel territori suposa 
un vertader esforç (ja siga per motius laborals, 
formatius, sanitaris, lúdics, etc.) i no ajuda al 
grau de cohesió comarcal, tan necessari per al 
desenvolupament sostenible de la zona.

El capital humà de la Marina Alta està marcat 
per dos factors que destaquen sobre la resta: 



639638

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

un d’ells és l’alt percentatge de residents fo-
rans, sobretot, anglesos i alemanys, que hi ha 
en la comarca; un de cada tres habitants de 
la Marina Alta és estranger, ràtio molt per so-
bre del de la província d’Alacant (18%) o el de 
la Comunitat Valenciana (13%). L’altre aspecte 
destacable és l’envelliment progressiu de la 
població, amb una mitjana de 44,7 anys, per 
sobre de la mitjana provincial, autonòmica i na-
cional. Aquest factor s’accentua a l’interior de 
la comarca, on la mitjana d’edat arriba als 51 
anys, i és que és en aquesta zona on s’observa 
una tendència preocupant a la despoblació, un 
problema greu en determinats municipis on cal 
posar el focus d’atenció.

Amb tot açò, podem 
concloure que en la 
Marina Alta els recur-
sos paisatgístics han 
de ser aprofitats alhora 
que conservats en favor 
d’un desenvolupament 
sostenible del territori que afavorisca l’aparició 
d’activitats econòmiques i que atraga l’assen-
tament de famílies, sobretot en l’àrea interior. 
Aquest desenvolupament sostenible juntament 
amb les millores en les infraestructures, tant 
convencionals com digitals, ajudaran al progrés 
global de la comarca. 

Pel que fa al sistema productiu en la comarca, 
des dels anys 60 s’ha anat creant una activitat 
econòmica relacionada amb el turisme que ha 
generat un sector turístic consolidat i experi-
mentat, com és hui en dia, sobretot en el seg-
ment de sol i platja. Actualment, el sistema pro-
ductiu està molt orientat (i descompensat) cap 
a activitats relacionades amb aquest turisme 
de sol i platja, deixant la indústria i l’agricultura 
en un segon pla.

Si analitzem els tres sectors productius per se-
parat, i centrant-nos primer en el sector terciari, 
podem observar que està fortament marcat per 
l’activitat turística i el comerç, focalitzant-se en 
la franja litoral i prelitoral de la comarca. Com a 

punt fort, destaca el fet que es tracta d’un model 
turístic consolidat i diferencial enfront d’altres 
destinacions properes competidores; el turista 
percep una qualitat en els productes i serveis 
excel·lent i disposa d’una àmplia oferta cultural, 
recreativa, gastronòmica, etc., orientada al visi-
tant. No obstant açò, es tracta d’un model turís-
tic infrautilitzat, ja que l’activitat es concentra 
només en una part del territori, fent ús només 
dels recursos que existeixen en aqueixa part. El 
model de sol i platja té un creixement limitat i és 
estacional, pel que és primordial aprofitar tot el 
potencial que ofereix la resta del territori per a 
complementar l’actual model turístic. Aquest és 

un punt clau a millorar 
de cara a aconseguir un 
desenvolupament sos-
tenible de l’economia de 
la Marina Alta.

El sector industrial, en-
cara que poderós en la 
meitat del segle XX, ac-

tualment ha reduït bastant el seu pes en el PIB 
comarcal, en favor del sector terciari. La indús-
tria que encara es troba activa en la regió es 
concentra en la part intermèdia de la comarca, 
bàsicament en el cinturó que uneix Pedreguer, 
Gata de Gorgos, Teulada i Benissa, amb l’afegit 
de Pego, encara que en aquest cas siga bàsi-
cament indústria agroalimentària. Encara que 
existeixen exemples d’empreses grans com 
Rolser, Supermercats Masymas, Borrell o Ba-
learia, el tipus d’empresa que predomina, igual 
que en la resta de sectors, és la microPIME i les 
empreses d’autònoms.

Finalment, el cas més preocupant és el del sec-
tor primari. L’activitat de l’agricultura en la Ma-
rina Alta ha anat disminuint progressivament 
fins a trobar-se en l’actualitat en un estat depri-
mit en àrees de la comarca on tradicionalment 
tenia molt pes. Aquesta retirada progressiva de 
l’activitat està íntimament lligada a cinc factors: 
la poca innovació en els mètodes de treball, el 
minifundisme, la falta de rendibilitat dels cul-
tius, l’individualisme rural, i la falta de relleu 

generacional, derivada de la despoblació de l’in-
terior de la comarca anteriorment comentada.

Tanmateix, no tot és negatiu; existeixen zones 
com ara la de Xaló o Llíber, on han sabut con-
servar i potenciar l’activitat agrícola −vinícola 
en aquest cas− i conjugar-la amb l’activitat tu-
rística, donant com a resultat una activitat eco-
nòmica diversificada i respectuosa amb el medi 
ambient. També cal destacar alguns exemples 
de projectes agroalimentaris actuals (Bio Mos-
catell, Pego Natura, Raïms Cabrera, Mercat de la 
Terra, BioXàbia, Bodegues Xaló, etc.) que, amb 
innovació i qualitat, estan marcant el camí per a 
revertir l’actual situació de declivi.

Però no solament en el sector agroalimentari 
apareixen projectes amb la innovació com un 
dels seus pilars; també existeixen exemples de 
projectes innovadors en altres sectors dins de 
la comarca com ho és l’hoteler (Nyam Casual 
SeaFood, L’Escoleta de Sagra, El baret de Mi-
quel, Ciutat Creativa de la Gastronomia, etc.), la 
indústria (Rolser, Point, etc.) o el comerç (Mari-
nalia, Toy bags, Ale-hop, etc.). Tot i això, aquests 
casos no són abundants en la comarca i la in-
novació és encara latent. Es requereix realitzar 
esforços en aquest sentit, amb conscienciació 
i formació, tant a nivell empresarial i directiu 
com en etapes formatives primerenques, amb 
l’objectiu de desenvolupar un sistema productiu 
adaptat i conseqüent amb la demanda actual.

També mereix ser esmentat el grau d’asso-
ciacionisme que existeix en l’actualitat en la 
Marina Alta. Si ho comparem amb altres co-
marques de la Comunitat Valenciana, l’índex i 
nombre d’associacions en tots els àmbits és 
molt notable, tant a nivell local −amb associ-
acions de comerciants, veïnals, festives, etc. 
− com d’àmbit supramunicipal. Entitats co-
marcals com ara CREAMA, CEDMA, MACMA, 
MASSMA, AEHTMA, MAE, Jovempa, per es-
mentar solament alguns exemples, tenen una 
activitat constant amb incidència en la comar-
ca que ajuden a la cohesió social i territorial i a 
la dinamització de la zona.

Per tant, i resumint, el sistema productiu actu-
al es troba molt focalitzat en l’activitat turística, 
con un model assentat i reeixit que requereix 
d’una reestructuració enfocada a diversificar 
l’oferta actual i desestacionalitzar i segmentar 
la demanda turística. Per la seua banda, el sec-
tor agrícola precisa d’una intervenció urgent per 
a revertir la seua tendència negativa per mitjà 
de la innovació i l’emprenedoria, mentre que en 
el sector industrial s’han d’impulsar estratègies 
que ajuden a les empreses perquè opten a rea-
litzar majors esforços en I+D.

Pel que fa a l’àmbit laboral de la Marina Alta, 
convé fer una sèrie de reflexions que ajuden 
a entendre la situació actual de la comarca en 
aquest plànol.

Com hem vist, el sistema productiu està marcat 
per una intensa activitat turística i hotelera, la 
qual actualment està oferint llocs de treball poc 
qualificats (cambrers, ajudants de cuina, ser-
veis de neteja, etc.); si els sumem els llocs de 
treball derivats del turisme residencial (serveis 
de manteniment de piscines i jardins, lampis-
tes, electricistes, etc.) i de l’envelliment de la 
població (auxiliar de geriatria, serveis d’assis-
tència, etc.) tenim el gruix d’oferta d’ocupació 
que existeix en la comarca.

La majoria d’aquests llocs no exigeixen una 
qualificació professional alta i les necessitats 
formatives es cobreixen amb cicles i cursos de 
formació professional, impartits pel CDT, situat 
a Dénia (referent en cursos de formació pro-
fessional en hoteleria) i els diferents IES repar-
tits per la comarca. Es tracta, majoritàriament, 
de llocs de treball temporals i precaris, en els 
quals l’economia submergida segueix molt pre-
sent i on l’experiència segueix pesant més que 
la formació especialitzada.

De totes maneres, amb les dades en la mà, la 
Marina Alta té una taxa d’atur (20,9%, 2016) in-
ferior a la de la mitjana de la província d’Alacant 
(23,4%) i a l’autonòmica (21,7%). No obstant açò, 
el percentatge d’ocupats amb estudis superiors 

Podem observar que el 
sector terciari està fortament 
marcat per l’activitat turística 
i el comerç, focalitzant-se en 
al franja litoral i prelitoral de 

la comarca.
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sobre el total d’ocupats només aconsegueix el 
28% (2011), per sota del 31,4% de la mitjana de 
la Comunitat Valenciana.

Ací, resulta important ressaltar la fuga de ta-
lent que existeix en la comarca. La gran majoria 
de joves amb estudis superiors acaben aban-
donant la comarca en recerca d’oportunitats 
laborals, ja que en el territori l’oferta de treball 
qualificat és molt escassa. Aquest és un efecte 
perillós pel fet que va lligat al fenomen de des-
població, que ja hem comentat, i a la pèrdua de 
competitivitat de les empreses locals.

Malgrat això, crida l’atenció que existisquen deter-
minats llocs de treball que no poden ser coberts 
amb residents en la comarca per falta de forma-
ció en aqueix camp, per exemple, ocupacions deri-
vades del sector nàutic (patró, mecànic de vaixell, 
etc.), de l’agricultura ecològica, del sector de les 
energies renovables o de l’ús avançat de les TIC.

Respecte a la mobilitat laboral, els llocs de tre-
ball es concentren en les franges del litoral i pre-
litoral, creant un efecte bumerang diari de capi-
tal humà entre l’interior i aquestes zones. 

El perfil que té més dificultats a l’hora de trobar 
ocupació seria: dona, major de 45 anys i sense 
estudis; mentre que aquelles persones entre 25 
i 35 anys ho tindrien més fàcil per a accedir al 
mercat laboral, amb independència de gènere i 
nivell d’estudis.

Com ja hem comentat, l’oferta en formació ocu-
pacional en la comarca és àmplia; entitats com 

el SERVEF, CDT o CREAMA disposen d’una ofer-
ta constant de cursos de formació orientada a 
la inserció laboral, tant en formació professi-
onal especialitzada (hoteleria, jardineria, pro-
cessament de dades, manipulador d’aliments, 
plaguicides, etc.) com en temes transversals 
(xarxes socials, idiomes, ofimàtica, etc.). Amb 
tot, es detecta un dèficit de preparació en certs 
aspectes, com ara l’idioma, per a determinats 
llocs de treball lligats al turisme o les noves 
tecnologies.

També es detecta un buit entre la formació im-
partida i les necessitats de les empreses. Es 
fa necessari consensuar entre tots els agents 
implicats un model de formació professional 
realment dual, on la formació teòrica en les au-
les i la formació pràctica en l’empresa siguen 
compatibles, complementàries, i estiguen més 
compensades. 

Finalment, cal ressaltar el fet que, encara que 
existeixen els recursos suficients i les infraes-
tructures institucionals i socials, el procés de 
coordinació administrativa a l’hora de consoli-
dar un model turístic complet falla. És impor-
tant considerar la capacitat de les noves formes 
de desenvolupament del turisme com un factor 
de reequilibri territorial i de compensació entre 
l’interior i la costa.

Com a resum, es reflecteix una síntesi de l’anà-
lisi D.A.F.O. realitzat en la següent matriu, amb 
les 5 debilitats, fortaleses, amenaces i oportu-
nitats més notòries:

DEBILITATS FORTALESES

-Població envellida i despoblació preocupant en la 
zona interior de la comarca.
-Individualisme rural i municipal. Necessitat de col·la-
boració i treball en xarxa per a aprofitar els recursos 
de la comarca.
-Deficient connectivitat de transport públic dins de la 
comarca i alt cost per a arribar a la Marina Alta (tren, 
AP-7).
-Poca diversificació empresarial. Model econòmic molt 
descompensat cap al sector terciari, amb un sector 
primari en clar declivi, i un sector industrial amb poc 
pes i sense pràcticament inversió en I+D.
-Elevat nombre de llocs de treball temporals i pre-
caris, derivats del turisme. Escassa oferta de treball 
qualificat i fuga de talent.

-Territori amb un alt valor paisatgístic, climàtic i mediam-
biental, amb un patrimoni natural i ecològic molt divers 
(66 espais naturals protegits i 33 km de platges).
-Model turístic de sol i platja consolidat i diferencial en-
front d’altres zones.
-Àmplia oferta gastronòmica amb una molt alta qualitat 
percebuda.
-Producte local agroalimentari i turístic d’alta qualitat.
-Existència de diversos projectes innovadors i reeixits 
relacionats amb el producte local (Bio Moscatell, Arròs 
-Bomba, Mercat de la Terra, etc.)

AMENACES OPORTUNITATS

-Saldo demogràfic amenaçat per la despoblació i l’en-
velliment de la població.
-Falta d’infraestructures de transport que dificulta 
l’expansió productiva de la comarca i aïlla la població.
-Manca de desenvolupament d’estratègies participati-
ves i consensuades per a tot el territori.
-Pèrdua del posicionament turístic actual amb l’ex-
plosió d’altres destinacions turístiques i els canvis de 
tendència del turista.
-Abandó de l’agricultura per falta de renovació genera-
cional qualificada i de projectes innovadors.

-Creació d’un punt de trobada de participació pública 
sobre el futur territorial i laboral de la zona.
-Desenvolupament d’estratègies comunes a tot el terri-
tori, aprofitant l’àmplia oferta de recursos naturals, com 
ara noves formes de desenvolupament turístic i factor de 
reequilibri territorial i de compensació interior-costa. 
-Atraure població forana, amb activitat econòmica, per a 
equilibrar l’estructura d’edat i pal·liar l’efecte de la des-
població.
-Generació de vies de cooperació i marques de qualitat 
per a promocionar els productes locals.
-Desenvolupar les actuals infraestructures digitals, so-
bretot, en la zona interior..

Tenint en compte tot l’anterior, des de l’Acord 
Territorial per l’Ocupació i Desenvolupament 
Local a la Marina Alta es proposen una sèrie 
d’estratègies i projectes per a potenciar les for-
taleses detectades i corregir aquells aspectes 
amb major dèficit en la comarca. A continuació, 
es reflecteixen alguns d’ells:

• Fòrum Ciutadà: projecte obert a la ciuta-
dania i entitats de la Marina Alta on debatre, 
analitzar i consensuar quines són les neces-
sitats actuals i futures de la comarca i quines 
estratègies cal adoptar per a corregir-les. 
Tot açò alimentat d’un observatori continu 
comarcal amb els principals indicadors de 
desenvolupament del territori.
• Hub Tecnològic: creació i gestió d’una xar-
xa virtual on es compartisquen projectes i 
idees relacionades amb la innovació, cen-
trant-se en aquells sectors productius es-
tancats o en declivi.

• Punt Nàutic: dotar la Marina Alta d’una for-
mació professional en l’àmbit nàutic adapta-
da a les demandes del sector i que perme-
ta cobrir les ofertes de treball amb capital 
humà de la comarca.
• Programa inserció i seguiment laboral per 
a persones amb diversitat funcional: un con-
junt d’accions d’orientació laboral i acompa-
nyament individualitzat en el lloc de treball 
amb el suport d’un programa llançadora 
d’ocupació on poder compartir experiències 
i ajudar en el propòsit comú de trobar una 
ocupació.
• Programa reciclatge per a majors de 45 
anys i dones. Programa retorn del talent: de-
senvolupar programes Llançadora d’Ocupa-
ció entre els diferents col·lectius amb major 
dificultat per a aconseguir un lloc de treball 
en la comarca, amb l’objectiu de motivar, coo-
perar, aportar iniciatives i, alhora, formar-se. 
Paral·lelament, desenvolupament d’un pro-

DAFO
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jecte amb el doble objectiu d’impedir la fuga 
de talent i de recuperar aquelles persones 
que han hagut de marxar fora de la comarca 
a cercar oportunitats i que vulguen tornar.
• Passaport Marina Alta: l’objectiu principal 
d’aquest projecte és complementar el turis-
me de sol i platja amb altres tipus de turisme 
i pal·liar l’estacionalitat que aquest produ-
eix, tot elaborant un mapa detallat de rutes 
temàtiques que recórreguen tota la Marina 
Alta (gastronòmiques, relacionades amb la 

flora i la fauna, històriques, ciclistes, viníco-
les, etc.) i fer formació en aquests turismes 
alternatius, amb l’objecte de poder realitzar 
visites guiades.
• Pla eficiència empresarial: impulsar la for-
mació contínua entre l’empresariat de la Ma-
rina Alta en matèria de tècniques de gestió, 
implementació i aprofitament de les noves 
tecnologies, habilitats directives, etc. tot des 
de l’àmbit de la innovació.

LA MARINA ALTA
LOCALITZACIÓ



645644

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

LA MARINA ALTA
COMUNICACIÓ

LA MARINA ALTA
POBLACIÓ
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LA MARINA ALTA
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

LA MARINA ALTA
FORESTAL
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LA MARINA ALTA
CULTIUS

LA MARINA ALTA
CONTRACTES
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LA MARINA ALTA
ATUR

LA MARINA ALTA
PATRIMONI
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LA MARINA ALTA
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

LA MARINA BAIXA

José Miguel Giner Pérez, Víctor F. Climent Peredo
Universitat d’Alacant

En aquesta síntesi es fa un resum que ens apor-
te les principals idees i conclusions extretes 
del Diagnòstic Territorial-Laboral de la Marina 
Baixa. Aquesta investigació està basada en la 
recollida, tractament i anàlisi d’informació tant 
quantitativa (més de 200 variables de l’àmbit 
territorial i laboral, així com anàlisi cartogràfica 
detallada) com qualitativa (20 entrevistes per-
sonals, un focus group, i un fòrum ciutadà).

A la fi de l’any 2016, es va signar el Pacte Terri-
torial per l’Ocupació de la Marina Baixa amb els 
següents municipis adherits: Altea, Beniman-
tell, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Orxeta, Re-
lleu i La Vila Joiosa, així com Benidorm. El Pacte 
va sol·licitar subvenció per a la realització del 
Diagnòstic Territorial, però per diferents raons 
va abandonar el projecte.

La comarca de la Marina Baixa està formada per 
18 municipis i representa el 10% de la superfície 
total de la província d’Alacant. L’entorn físic de 
la Marina Baixa ofereix un clar contrast entre la 
zona muntanyenca de l’interior i la línia costane-
ra. La presència de superfície forestal en La Ma-
rina Baixa és elevada, per sobre de la mitjana de 
la Comunitat Valenciana (CV), i el total d’espais 
naturals protegits suposa el 33% de la superfície 
de la comarca. Els recursos naturals de la co-
marca de la Marina Baixa es divideixen en dues 
grans zones diferenciades que, alhora, operen 

com un “binomi funcional”, generador d’un es-
pai integrat amb elevat potencial econòmic. Es 
comença a detectar cert compromís mediambi-
ental dels agents del sector privat i públic, que 
transcendeix l’àmbit normatiu de les mesures 
d’estalvi energètic, com ara el control de l’impac-
te mediambiental a través de la petjada turística 
(Norma UNE anàloga a la del CO2).

El model turístic de Benidorm suposa un pa-
radigma per a la comprensió del sistema de 
relacions laborals que, a la vegada, explica la 
definició del capital humà de la comarca. Els 
recursos humans de la comarca s’han definit a 
través dels processos de mobilitat produïts des 
que l’any 1952 es dissenyara el model vertical 
urbà i turístic de Benidorm.

La Marina Baixa registra una població total en 
2016 de 186.156 persones (10,14% de la provín-
cia d’Alacant). Cinc municipis (Benidorm, la Vila 
Joiosa, Altea, l’Alfàs del Pi i La Nucia) representen 
el 88% de la població comarcal total. Entre l’any 
1996 i el 2016, la població de la comarca s’ha in-
crementat en un 82,1% (increment superior a l’ex-
perimentat en el conjunt de la província, 33,1%), 
però solament a causa dels saldos migratoris. No 
obstant açò, entre 2013 i 2016 la població s’ha re-
duït (caiguda del 6%). S’observa com en els últims 
anys s’ha produït un envelliment en la població de 
la majoria dels municipis. El percentatge d’estran-
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gers en la comarca (31%) és molt superior al que 
es registra en el conjunt de la província d’Alacant 
(18,6%) i en la CV (13,56 %). La reducció de la taxa 
de natalitat, l’increment de l’esperança de vida i la 
immigració de jubilats europeus ha elevat sensi-
blement la taxa de dependència. La població que 
compta amb estudis mitjans i superiors ha anat 
incrementant-se des de 1991, i s’observa com la 
població amb menys estudis es concentra bàsica-
ment en la població nacional de major edat, prin-
cipalment en les zones interiors. 

Arrelament i competitivitat són dos elements 
presents que competeixen en un difícil equilibri 
que en l’actualitat sem-
bla haver-se decantat 
entre la fuga de capital 
humà local, entrada de 
capital estranger i ex-
ternalització dels ser-
veis. La fuga del capital 
humà es produeix, a més, gràcies al valor ad-
quirit per aquest en les noves generacions per 
l’accés a un sistema de formació superior i de 
qualitat reconeguda.

Les dinàmiques demogràfiques més impor-
tants, conseqüència de la transformació econò-
mica, que han destacat els agents del territori 
són las següents: l’encariment del sòl a Beni-
dorm ha motivat la mobilització dels residents 
cap a municipis del seu entorn (La Nucia, l’Alfàs 
del Pi, Polop); la imatge d’Altea com a municipi 
d’alt standing ha mantingut elevat el valor del 
sòl i ha concentrat residents de major poder 
adquisitiu. En segon lloc, hi ha el creixement 
poblacional exponencial que ja hem comentat i 
que en la temporada alta turística pot suposar 
més de mig milió de persones com a població 
flotant de la comarca. En tercer lloc, la migració 
interna comarcal cap a la costa amb reposició 
de turistes estrangers de segona residència en 
els municipis de l’interior; açò ha derivat en una 
reorganització de l’oferta de serveis.

La comarca de la Marina Baixa es troba en el 
quintil més baix en renda familiar disponible 

per càpita, malgrat ser una de les zones turísti-
ques més importants de la costa mediterrània 
espanyola. L’augment experimentat en el nom-
bre d’habitatges en la comarca de la Marina Bai-
xa entre els anys 2001 i 2011 és d’un 25%. En 
molts municipis d’aquesta comarca, el percen-
tatge que suposen els habitatges secundaris i 
els habitatges buits és molt elevat i superior al 
que es registra de mitjana en la CV. En la costa 
nord, han proliferat les construccions d’urbanit-
zacions de baixa densitat, encara que cal indi-
car l’excepció del model de ciutat compacta i en 
altura de Benidorm. Els municipis de Benidorm, 
Altea, la Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi i Finestrat con-

centren quasi el 80% de 
tota la superfície urba-
na de la comarca. 

El litoral de la província 
d’Alacant és una de les 
principals àrees de po-

blament i de desenvolupament turístic de la CV. 
Molts dels municipis de la zona litoral que vivien 
de la pesca i l’agricultura s’han transformat en 
localitats dedicades al turisme i els serveis; tot i 
això, es detecta que el manteniment dels sectors 
tradicionals pot generar potencialitats econòmi-
ques per al desenvolupament del territori. Es pot 
generar un binomi funcional entre una incipient 
activitat turística que serveix de projecció a l’acti-
vitat pesquera tradicional i l’agricultura a l’interior. 
La gastronomia basada en el producte del mar 
(i/o de l’interior) és assenyalada com una propos-
ta d’alt valor estratègic.

En aquesta comarca es concentren el 42% del 
total de places hoteleres de la província d’Ala-
cant i el 22% del total de la CV (a Benidorm es 
localitza el 90% del total comarcal), amb una 
ràtio de places d’allotjament per mil habitants 
cinc vegades superior al de la CV. També són 
molt alts els percentatges en el cas dels apar-
taments (registra el 21,4% del total de places 
d’apartaments de la CV). D’altra banda, cal des-
tacar la qualitat de les platges, que fa que regis-
tre un total de 12 banderes blaves en les plat-
ges de la Marina Baixa (10% del total de la CV). 

D’altra banda, la comarca té una escassetat de 
sòl industrial repartit en 11 polígons, on nor-
malment se situen empreses que actuen com 
a proveïdores dels sectors predominants en el 
territori. A més, és una comarca amb una forta 
especialització terciària, i compta amb una im-
portant i variada oferta comercial. 

L’agricultura en La Marina Baixa té un pes redu-
ït, amb explotacions de dimensió entre xicoteta 
i mitjana. Entre els principals cultius, destacarí-
em les nespres a Callosa d’en Sarrià.

La Marina Baixa compta amb una dotació 
d’equipaments públics (sanitaris, educatius, 
etc.) molt ajustada a la població resident i que 
en molts casos es veu desbordada per la pobla-
ció flotant atreta pel turisme. 

La Marina Baixa compta amb un notable patri-
moni cultural i amb importants equipaments 
culturals. A més, en la comarca se celebren di-
ferents festes que són focus d’atracció de nom-
brosos turistes.

Benidorm concentra la major part dels proces-
sos d’explotació territorial, encara que el capi-
tal territorial estiga distribuït al llarg de tota la 
comarca. Un dels dèficits que s’han posat de 
manifest de forma constant pels agents del ter-
ritori són les dificultats presents en el sistema 
d’infraestructures de comunicació, que suposen 
una barrera per a aconseguir l’aprofitament òp-
tim dels recursos del conjunt de la comarca. 

Pel que fa a les xarxes territorials associatives, 
tots els sectors productius presenten un elevat 
índex d’associacionisme. La seua funció és la 
defensa dels interessos del sector enfront de 
tercers, però sobretot els de promoció del pro-
ducte turístic, que suposa la principal font d’in-
gressos. L’activitat de la patronal hotelera (HOS-
BEC) és molt destacable per l’activitat a nivell 
internacional. Aquesta associació ha anat aug-
mentant l’àmbit d’influència territorial a causa 
de la seua eficàcia. Els restants sectors s’orga-
nitzen sobretot a nivell local, trobant una associ-

ació o xarxa local, almenys per a cadascun dels 
sectors. Sobre la base d’un coneixement de la 
lògica de funcionament del teixit productiu de la 
comarca, les associacions funcionen de manera 
articulada donant resposta a les necessitats no 
solament específiques del sector representat, 
sinó del conjunt del sistema econòmic i social. 
L’associacionisme del sector privat concentra 
fonamentalment la seua capacitat-actuació en 
l’àmbit de la innovació en la gestió −sector co-
mercial i comerç online−, encara que també és 
destacable en el producte −gastronomia−. D’al-
tra banda, el sector públic posseeix una elevada 
capacitat respecte al desenvolupament d’activi-
tats de promoció: Fundació Promoció Turística 
Benidorm i l’Institut Valencià d’Investigacions 
Turístiques (INVAT-TUR).

El procés d’innovació empresarial depèn d’una 
millor coordinació i estudi dels àmbits de co-
operació públics i privats. Els agents entrevis-
tats han destacat la necessitat de millorar el 
coneixement sobre els buits (problemes) per 
al possible desenvolupament de la innovació, 
en els quals tots dos sectors han de cooperar 
com a única alternativa per a superar dificul-
tats i resoldre els reptes del canvi de forma 
innovadora. Les innovacions s’estan produint 
sobretot en l’àmbit de les tecnologies digitals 
(comercialització dels productes turístics, ges-
tió de la producció i prestació dels serveis). En 
concret, s’està avançant substancialment en la 
utilització del “big data” en la millora del sector 
turístic. L’àmbit gastronòmic, sobretot a causa 
del potencial i la cultura de la restauració, és el 
sector tradicional i al mateix temps emergent 
pel seu potencial innovador.

L’anàlisi dels desplaçaments diaris de la po-
blació ocupada per motius de treball ha sigut 
utilitzat com un indicador de les relacions fun-
cionals entre els territoris. En la Marina Baixa 
un percentatge elevat d’ocupats es desplacen 
dins del mateix municipi de residència (espe-
cialment en casos com el de Benidorm, Altea, 
Callosa d’en Sarrià o la Vila Joiosa); tanmateix, 
s’observa un nivell alt de mobilitat cap als mu-

En esta comarca es concentra 
el 42% del total de places 
hoteleres de la província 

d’Alacant i el 22% del total de 
la comunitat valenciana
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nicipis més rellevants en termes econòmics de 
la comarca, especialment Benidorm. 

Pel que fa a les immigracions, destaca el fet que 
La Marina Baixa se situa entre les primeres co-
marques de la CV com a destinació d’emigrants 
d’altres comarques de la pròpia Comunitat. Els 
immigrants procedents de països de la UE su-
posen percentatges molt majors que els que es 
registren en el conjunt de la CV. Amb tot, el saldo 
migratori mostra un valor positiu en la comarca 
de la Marina Baixa, mentre que es mostra ne-
gatiu en el conjunt de la CV i en les províncies 
d’Alacant i Castelló.

D’altra banda, la taxa 
d’ocupació és d’un 63%, 
superior a la de la Co-
munitat (61,4%), amb 
un increment en l’últim 
any en la comarca d’un 
4,5%. La taxa d’atur en 
La Marina Baixa és del 16%, bastant més redu-
ïda a la que es registra en la CV (19,3%). Es pot 
assenyalar com en l’últim any la taxa d’atur ha 
descendit en la comarca en un 4,63%. En el se-
gon trimestre de 2017, hi ha un total de 47.803 
treballadores i treballadors afiliats a la Segure-
tat Social en La Marina Baixa. 

Un aspecte important per a destacar és que els 
treballadors i les treballadores amb contracte 
temporal representen el 44,8% del total comar-
cal, enfront del menor pes que tenen en la CV 
(33,8%) o en la província d’Alacant (36,7%). Els 
efectes de la crisi econòmica han afectat forta-
ment el mercat de treball d’aquesta comarca, 
amb un augment de la xifra d’aturats del 194,4% 
entre 2006 i 2013. A partir d’enguany, s’observa 
una reducció en el nombre d’aturats (12.422 al 
març de 2017), tot i que la xifra queda encara 
molt lluny de la registrada en 2006 (6.270). Amb 
tot, la taxa d’atur de la comarca de la Marina 
Baixa ha sigut sempre inferior a la del conjunt 
de la Comunitat Valenciana. Els majors percen-
tatges d’aturats es registren en el col·lectiu de 
persones de 45 anys o més, així com en dones. 

L’elevada exigència física present en el sistema 
productiu (calor en cuines, moltes hores de tre-
ball en l’hotel) és un element excloent del col-
lectiu de majors de 45 anys. No s’han identificat 
en l’anàlisi qualitativa elements rellevants de 
discriminació per gènere, encara que s’eviden-
cia la feminització d’ocupacions de baixa quali-
ficació (cambrera de pis-hotel).

Cal destacar que els treballadors autònoms (un 
21,6% del total d’afiliats a la Seguretat Social) 
tenen un major pes relatiu en aquesta comarca. 
En tots els municipis analitzats de la comarca, 
la població ocupada que compta amb estudis 

de segon o de tercer 
grau suposa percentat-
ges molt alts respecte 
al total d’ocupats en 
cada municipi. A més, 
el percentatge de dones 
amb estudis de tercer 
grau és superior al dels 

homes en el conjunt d’ocupats de la comarca de 
la Marina Baixa.

Entre els anys 2012 i 2016, es registra un in-
crement del 8,7% en el nombre d’empreses 
inscrites en la Seguretat Social en la comarca 
de la Marina Baixa. El sector de l’hoteleria és el 
que registra el major percentatge de treballa-
dores i treballadors, amb un 30,28% del total, 
seguit del sector de comerç a l’engròs i al detall, 
amb un 21,88% i del sector de la construcció 
(7,22%). Destaca el fet que, entre 2012 i 2016, 
s’ha produït un creixement notable del total de 
treballadores i treballadors afiliats (increment 
del 15,29%), excepte en determinats sectors, 
que perden efectius (agricultura, ramaderia, sil-
vicultura i pesca, indústries extractives, admi-
nistració pública i defensa). El major augment 
és l’experimentat pel sector de l’hoteleria, amb 
un increment del 29,71%, seguit del sector de 
l’educació (27,05%). 

El major nombre de contractacions i de força de 
treball es concentra en la ciutat de Benidorm. 
La comarca disposa de tres centres del SERVEF 

(Benidorm, amb dos centres, i la Vila Joiosa). 
Una característica a tenir en compte en aques-
ta comarca és que la presència de turisme −tu-
risme residencial i segones residències− dirigit 
majoritàriament a població estrangera, ha im-
plantat la presència de dos mercats de treball 
paral·lels, que en moltes de les seues caracte-
rístiques funcionals demostren ser excloents. 

Els serveis d’intermediació atenen les deman-
des dels perfils majoritaris, normalment si-
tuats 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 d’empreses 
de certa grandària. Els canals informals —“bo-
ca-orella”— segueixen representant el meca-
nisme més consolidat d’intermediació, sobretot 
per als llocs on la confiança és la proposta de 
valor més significativa. Els llocs de treball més 
característics són: cambrer/a de pis (hotel), re-
cepcionista, cambrers/es de bars/restaurants, 
administratiu/va, cuiner/a, cap (xef) de saló (per 
a més de 100 comensals) en hotels, personal 
de neteja, jardiners/es, dependents/es en petits 
comerços.

Les necessitats formatives aboquen a un reforç 
de la formació professional. A pesar que el Centre 
de Desenvolupament Turístic (CDT) duu a terme 
una important tasca, fins i tot amb una important 
coordinació amb centres de formació professio-
nal, es considera necessària l’actualització dels 
continguts formatius per a atendre la deman-
da. Innovació en gastronomia, xef per a grans 
càterings, i, sobretot, els idiomes, són aspectes 
encara no satisfactòriament coberts per l’oferta 
formativa. A més de tot açò, és possible deter-
minar cert desajust formatiu, tant vertical com 
horitzontal: molts demandants tenen una forma-
ció més elevada de la necessària per a l’acompli-

ment 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. Els empresaris solen 
demandar aptituds personals, anglès i maneig 
de noves tecnologies. Els entrevistats insisteixen 
en l’alt valor afegit d’aquestes tres qualitats, que 
estan per sobre de qualsevol condicionant d’edat 
o situació personal.

El sistema d’oferta de qualificacions se centra 
en els cursos de formació per a l’ocupació de 
les famílies professionals. Benidorm posseeix 
un gran nombre de centres amb aules homolo-
gades per a la impartició d’aquest tipus de for-
mació. Malgrat això, és destacable la rigidesa 
del sistema de funcionament de l’oferta, ja que, 
a més de no estar actualitzat, no facilita nous 
centres amb capacitat per a desenvolupar inno-
vacions educatives i introduir-se en el sistema 
d’oferta.

En el sector hoteler, segons la seua associació, 
tenen un 70% d’ocupació estable amb un nom-
bre limitat de discontinuïtat. Els hotelers opten 
per mantenir l’activitat durant tot l’any amb una 
oferta de preus sobre el cost per a evitar tan-
caments i rotacions de personal constatades 
com a perjudicials per a la producció i prestació 
dels serveis. La temporalitat segueix l’estructu-
ra de l’estacionalitat, encara que, en haver-se 
consolidat el turisme en aquesta comarca com 
una oferta més desestacionalitzada, es regula a 
partir dels preus i no a través de les rotacions o 
regulacions de plantilla.

Partint de l’anàlisi integrada de la informació 
quantitativa i qualitativa del territori podem ar-
ribar a aquest DAFO de la Comarca de la Marina 
Baixa:

Els treballadors amb 
contracte temporal 

representen el 44’8% del 
total comarcal, front al 

major pes que tenen en la CV 
(33’8%)
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DEBILITATS AMENACES

• Dependència del sector turístic com a principal activi-
tat productiva.
• Dependència del mercat britànic i espanyol.
• Teixit productiu estructurat sobre micro empreses i 
xicotetes i mitjanes empreses.
• Falta de coordinació entre els sectors públic i privat.
• Oferta laboral de baixa qualitat i activitats poc atractives.

• Brexit i inestabilitat política.
• Fuga de força de treball altament qualificada per falta 
d’oportunitats d’ocupació de qualitat.
• Falta de coneixement d’idiomes.
• La formació no segueix el ritme dels canvis del teixit 
productiu ni de la innovació.
• Infraestructures de comunicació interna que dificulten 
la integració del territori.

FORTALESES OPORTUNITATS

• Posicionament de destinació turística de qualitat i se-
guretat. 
• Elevat nivell d’associacionisme local-sectorial.
• Identitat de destinació turística reconeguda i valorada 
pels actors.
• Activitat turística i sobretot hotelera altament estructu-
rada i experta.
• Sensibilització amb els problemes mediambientals.

• Possibilitat d’explotació dels recursos naturals, sobre-
tot els vinculats a l’alta gastronomia.
• Buits de desenvolupament d’innovació i cooperació 
públic-privada.
• Diversificació de la demanda turística: saludable i es-
portiva.
• Integració de les àrees d’interior i platja per a desenvo-
lupar una oferta d’oci i turisme integral.
• Connectivitat de l’àrea potencial per a atraure deman-
da d’uns altres espais.

PROPOSTES DE MILLORA

• Millorar el coneixement sobre els espais de cooperació públic-privada per a l’aplicació i desenvolupament 
de la innovació. A través d’un estudi de mercat és possible la identificació d’“espais d’interès compartit” que 
motiven l’acció innovadora per ambdues parts (pública-privada).
• Creació d’espais i mecanismes de comunicació per a l’estimulació de la innovació.
• Flexibilització del sistema d’oferta de la formació per a l’ocupació que contribuïsca a captar amb millor pre-
cisió les demandes formatives del teixit productiu i sobretot la capacitat d’adaptar l’oferta d’una manera més 
àgil, ràpida i senzilla.
• Ampliar els recursos de formació ocupacional a la resta del territori (Altea, per exemple) on hi ha manques 
d’oferta.
• Desenvolupament d’una marca turística de la Marina Baixa com a reforç i complement de Benidorm. 
• Diversificació dels conceptes i significats dels productes turístics; ja s’està fent amb èxit contrastat (serveis 
per al turisme de ciclistes, sanitari, etc.) que cal seguir impulsant.
• Crear xarxes de col·laboració intersectorial per a maximitzar l’oportunitat d’identitat i marca turística.

LA MARINA BAIXA
LOCALITZACIÓ

Finalment, es poden apuntar aquestes propostes, suggeriments i perspectives de futur:
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LA MARINA BAIXA
COMUNICACIÓ

LA MARINA BAIXA
POBLACIÓ
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LA MARINA BAIXA
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

LA MARINA BAIXA
FORESTAL
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LA MARINA BAIXA
CULTIUS

LA MARINA BAIXA
CONTRACTES
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LA MARINA BAIXA
ATUR

LA MARINA BAIXA
PATRIMONI
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LA MARINA BAIXA
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

EL VINALOPÓ MITJÀ

Juan López Jiménez, Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departament de Geografia Humana, Universitat d’Alacant

1. CONTEXTUALITZACIÓ TERRITORIAL

La comarca del Vinalopó Mitjà es localitza al 
nord-oest de la província d’Alacant i es troba 
formada per onze municipis: Elda, Petrer, No-
velda, Asp, Monòver, el Pinós, Montfort, el Fon-
dó de les Neus, la Romana, l’Alguenya i el Fondó 
dels Frares. La comarca concentra una població 
de 168.673 habitants (INE, 2016), el 9,18% de 
la província d’Alacant. El model territorial de la 
comarca es troba condicionat per l’orografia i el 
sistema productiu, definit per la indústria extrac-
tiva de marbre, la indústria del calçat i la mar-
roquineria i l’activitat agrícola. Tot açò defineix 
la jerarquització dels municipis, de manera que 
Elda, Petrer i Novelda són els centres econòmics 
sobre els quals graviten la resta de municipis.

Gràfic 1. EVOLUCIÓ RECENT DE LA POBLACIÓ

Font. INE - Padró Municipal d’Habitants

Les noves dinàmiques econòmiques han in-
suflat en el sector del marbre una necessitat 
d’atomització empresarial i increment de l’es-
pecialització del procés productiu. Les empre-
ses xicotetes són la base del teixit productiu 
enfront de les mitjanes, que han desaparegut 
o s’han fragmentat en altres més petites. Amb 
tot, en la comarca es localitzen grans empreses, 
com és el cas de Llevantina. La flexibilització del 
procés productiu i l’atomització empresarial és 
reflex del caràcter innovador i flexible del sec-
tor, en el qual la innovació ha sigut i està sent 
de tipus organitzativa, en producte, encara que 
no tecnològica. 

Indicadors Demogràfics 2016. Comarca Vinalopó Mitjà 

Font. Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de 

Dades Territorial

Edat mitjana total 42,36

Edat mitjana homes 41,17

Edat mitjana dones 43,54

Índex de dependència juvenil 22,53

Índex de dependència anciana 26,9

Índex d'envelliment 119,36

Taxa de maternitat 19,66

Índex de renovació de la població activa 87,4
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Pel que fa al sector del calçat, la marroquineria i 
indústries auxiliars, igual que en el cas anterior, 
existeixen empreses de grans dimensions (HIS-
PANITAS, STUAR, SUNISA), però el més comú 
són xicotets tallers de manufactura disseminats 
en el nucli urbà, que treballen principalment per 
a grans marques. En el sector són comuns les 
situacions de precarietat laboral vinculades al 
treball submergit, encara que han patit un repunt 
des de l’inici de la crisi.

Amb menor importància es troba l’activitat comer-
cial, formada per petits comerços ben organitzats 
associativament en els principals nuclis urbans de 
la comarca, i que repre-
senta una font important 
d’autoocupació. 

Finalment, es troba l’ac-
tivitat agrícola, prota-
gonitzada, pel que fa a 
importància i pes eco-
nòmic, per la producció 
de raïm de taula embos-
sat i la producció de vins 
amb sengles denomina-
cions d’Origen Protegit.

Els processos d’innovació bàsicament se cenyei-
xen a les empreses més grans, de major capa-
citat i visió empresarial, i en les quals s’intenta 
suplir, amb formació des de dins, la manca de 
qualificació laboral en competències tecnològi-
ques, que també dificulta la utilització de maqui-
nària moderna.

2. DIGNÒSTIC LABORAL-FORMATIU 

Existeix una descoordinació entre l’oferta de 
formació i les necessitats reals de les empre-
ses dels principals sectors productius (sobretot 
del marbre i el calçat, llocs de major especialit-
zació del mercat i agricultura de la vinya); açò 
obliga al fet que la població local es desplace 
a altres localitats a rebre aquesta formació. La 
causa és la falta de comunicació efectiva en-
tre les empreses i els centres de formació de 

la zona, així com l’especialització de centres 
de formació i del professorat en determinades 
matèries. L’adaptació d’aquests mòduls suposa 
una dificultat, a pesar que els perfils que s’es-
tan generant no sempre tenen eixida laboral.

Així mateix, les ocupacions predominants que 
es generen en aquest territori són de baixa qua-
lificació, fruit de la naturalesa de les activitats 
productives predominants del marbre, calçat, 
espècies i agricultura de la vinya, activitats en 
les quals la qualificació s’adquireix a través de 
l’experiència laboral. Tot i això, es requereix 
una important qualificació i formació específi-

ca, donades les noves 
necessitats d’adaptació 
a la incorporació tec-
nològica de maquinà-
ria, de necessitats de 
seguretat i de qualifi-
cació concreta per als 
treballadors tècnics 
encarregats de l’extrac-
ció minera entorn de la 
pedrera, dels processos 
productius d’elaboració 

de la pedra, talladors, emmagatzemadors, etc. 
També és necessària l’obtenció de carnets per 
a la utilització de carretons, grues, dumper i 
maquinària específica.

Altres noves necessitats de formació s’esdeve-
nen entorn a les possibilitats reals de sectors 
productius, com ara la indústria del marbre. 
L’elaboració de productes exclusius i de quali-
tat sorgits dels treballs artesanals o de millo-
ra del producte final en relació a l’elaboració 
i tractament d’aquesta matèria primera per a 
productes diferenciats, exclusius i de múltiples 
aplicacions —com ara el de la indústria de la 
construcció— són opcions productives i labo-
rals que es presenten com a vàlides per al futur. 
Una altra necessitat formativa detectada en el 
marbre és la instrucció tècnica per a operaris 
encarregats de l’extracció minera entorn de la 
pedrera.

D’altra banda, en la resta de sectors productius 
predominants en la comarca existeix també el 
requeriment d’un major grau de qualificació 
professional per a llocs de treball específics, 
però també en relació a noves activitats eco-
nòmiques que estan sorgint, com són la de la 
logística i emmagatzematge. En definitiva, hi ha 
dèficit de treballadors talladors, emmagatze-
madors, agricultors amb coneixements bàsics, 
etc. En ocasions se supleix el dèficit amb la for-
mació dins de les empreses, en cas de treballa-
dors en actiu. Açò és més comú en el calçat, la 
indústria del qual no reconeix o valora la forma-
ció dels treballadors fora de les seues empre-
ses. No existeix coordinació efectiva entre joves 
formats en aquesta indústria a través de cursos 
formatius de Formació Professional, el sistema 
contractual d’ara i les necessitats de les empre-
ses. El sector calçat apunta a la personalització 
dels productes i a l’aplicació de maquinària as-
sistida per ordinador en el procés de disseny i 
producció.

Gràfic 2. Qualificació professional (Població de 16 o més 

anys en habitatges familiars segons el grau de nivell 

d’estudis i la nacionalitat, 2011)

Font. INE – Cens de Població i Habitatges, 2011.

Existeix un salt generacional entre els treba-
lladors de mitjana-alta edat (majors de 50 ó 55 
anys) i els més joves per a cobrir determinats 
llocs de treball. L’ensenyament i la transmissió 
de coneixements dels processos productius no 
s’ha realitzat de manera efectiva per l’escassa 
incorporació de treballadors joves en els últims 
anys, el que suposa un problema de relleu gene-
racional en les ocupacions manuals més espe-

cialitzades. Es requereix, per a la inserció labo-
ral dels treballadors joves i per a la bona marxa 
dels sectors productius, una qualificació mitja-
na a adquirir en efectius programes formatius 
dins de la Formació Professional de grau mitjà. 
Existeix també un problema de reinserció labo-
ral de treballadors d’edat mitjana-alta, puix no 
coneixen els nous processos tecnològics deri-
vats de l’adquisició de la nova maquinària d’ac-
tivitats, com ara el marbre. Transversalment, 
en aquells sectors amb vocació exportadora es 
requereix formació en l’àmbit comercial, tot in-
cloent el coneixement d’idiomes. 

Davant la forta crisi econòmica, la població 
d’origen d’altres localitats ha mirat arrere per a 
cercar solucions laborals en els llocs d’origen. 
En ocasions, simplement ha variat per a cercar 
treball en sectors productius fins llavors rebut-
jats, com ara l’agricultura. Per a l’emprenedo-
ria dins del sector agrari no hi ha mecanismes 
eficients d’assessorament tècnic per als cur-
sos formatius o de reciclatge en relació al món 
agroalimentari, agroecològic, comercialització 
de productes frescos, agricultura de transfor-
mació, agroturisme i sector ramader, que te-
nen possibilitats reals de ser, de nou, jaciments 
efectius d’ocupació. La transferència de conei-
xement costa molts diners per als emprene-
dors en cursos especialitzats en altres regions 
o comarques.

Hi ha, però, aspectes destacats que enfortei-
xen les activitats productives predominants del 
territori, com és el fet de comptar amb sectors 
productius consolidats, la situació estratègica 
en relació a les comunicacions terrestres i pro-
ximitat al port d’Alacant, la proximitat al recurs 
natural per a la indústria del marbre, la capaci-
tat de generar ocupació dels principals sectors 
productius, el reconeixement internacional d’al-
guns sectors productius i productes i el fet de 
tenir una de les Denominacions d’Origen d’Es-
panya millor valorades pel client final.

Com a debilitats, assenyalem la falta de co-
municació històrica entre l’administració su-

Destaquen fortaleses de 
les activitats productives 
predominants del territori 

com són els sectors 
productius consolidats, 

la situació estratègica en 
relació a les comunicacions 

terrestres i proximitat al port 
d’Alacant. 
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pramunicipal amb l’empresariat; el caos ur-
banístic existent amb planejament urbanístic 
municipal desfasat i sense dotació suficient de 
sòl industrial; l’escassa cooperació empresarial 
en alguns sectors productius i la lligadura dels 
principals sectors productius al context macro-
econòmic.

3. CONCLUSIONS

És una comarca diversa especialitzada en sec-
tors productius tradicionals (sistemes produc-
tius locals) com el calçat, el marbre, les espè-
cies, i l’agricultura vinculada al raïm de taula 
i a la producció del vi. 
Participa de la falta de 
formació dels recursos 
humans, de lideratge 
empresarial, de l’exces-
siu paternalisme per 
part de les administra-
cions locals −que en 
temes d’ocupació i formació tenen un caràcter 
marcadament assistencialista, més que d’in-
serció real laboral (les polítiques del SERVEF, 
compleixen aqueix paper)−. Malgrat açò, es veu 
necessari establir estratègies mancomunades 
entre els diferents actors implicats, a nivell for-
matiu i de desenvolupament social i econòmic. 
També s’han de generar complicitats entre els 
empresaris i altres ressorts públic-privats, que 
fixen objectius clars per a reforçar els sectors 
productius tradicionals, però, al mateix temps, 
que les ajudes econòmiques i subvencions si-
guen prou efectives i s’optimitzen per a redun-
dar positivament en el territori. 

És necessari apostar per l’economia social i 
l’emprenedoria, perquè fins avui han sigut molt 
pobres els intents cap a la creació de llocs de tre-

balls vinculats als serveis. Allò normal ha sigut 
apostar per l’hoteleria o l’obertura de bars, que 
simplement es beneficiaven de subvencions. 

El medi ambient, des d’una perspectiva inte-
gradora, també podria ser una bona oportunitat 
d’ocupació. També ho és apostar per altres sec-
tors productius que serviren per a diversificar 
el teixit productiu a través del turisme (cultural 
i ambiental) i la indústria agroalimentària (eco-
nomia verda), tot açò sense oblidar les noves 
tecnologies i reforçant, al mateix temps, els 
sectors tradicionals. L’agricultura ecològica és 
una altra opció molt viable perquè genere va-

lor afegit i perquè, més 
enllà d’allò productiu, 
beneficie la integració 
de mà d’obra jove i re-
butjada d’altres sectors 
productius fabrils. Un 
altre element a tenir en 
compte seria la genera-

lització de canals de comercialització (mercats 
de proximitat) amb el mercat de la comarca, 
creant algun tipus de marca paraigües que 
aglutinara i identificara productes amb les ex-
cel·lències del territori: diferenciació i qualitat. 
Tot açò seria possible reforçant l’organització 
industrial, donant suport específic a les neces-
sitats dels empresaris, ajudant a la indústria 
auxiliar i de components del calçat, que és on es 
poden generar innovacions, a causa de la major 
flexibilitat que tenen a l’hora d’adaptar-se a les 
necessitats del mercat, sense oblidar-nos tam-
poc dels serveis. En definitiva, economia verda 
estesa a tots els sectors productius, reutilitza-
ció de residus i optimitzar els serveis i estructu-
res que ja existeixen en el territori (Instituts tec-
nològics, CEEIs, Agències de Desenvolupament 
Local, etc.).  

DEBILITATS AMENACES

- Excessiva burocratització i escassa agilitat dels pro-
cessos administratius.
- Manca de comunicació fluïda entre l’administració i el 
teixit empresarial.
- Actitud i visió a curt termini per part de l’empresariat. 
Manca d’ordenació territorial i urbanística concorde a 
les necessitats de creixement de sòl industrial i control 
dels creixements descontrolats. 
- Escassa innovació tecnològica dels propis processos 
productius.
- Discordança entre les ofertes de formació i les neces-
sitats reals de les empreses i dels treballadors.
- Mà d’obra molt especialitzada que dificulta la possibi-
litat de diversificació, cosa que també passa, per contra, 
per la baixa qualificació i el baix nivell formatiu.
Economia submergida.
- Obsoletes estructures, necessitades de ser renovades, 
per a articular sinergies supralocals i comarcals (con-
sorci del Pacte Territorial per l’Ocupació).
- Falta de sòl industrial que fomente l’assentament d’in-
dústries renovades (innovadores) i que diversifique el 
teixit productiu. 
- Absència de normes i d’eines d’ordenació territorial 
(PGOU, Plans Comercials) que regulen usos del sòl, afa-
vorisquen entorns amables urbans, integren usos raci-
onals del territori i milloren les condicions de vida dels 
empresaris i ciutadans en general.

- Gran dependència de les dinàmiques d’índole macro-
econòmic.
- Competència de països emergents.
- Problemes per a afrontar el relleu generacional en sec-
tors productius madurs, pel que es perd l’experiència 
dels veterans. 
- Falta de continuïtat en les accions i plans estratègics 
territorials, condicionats pels canvis polítics i d’aplicaci-
ons de polítiques sense tenir una visió de futur.
- Capitalisme depredador, que no genera noves oportuni-
tats en altres sectors productius vinculats a l’economia 
circular, verda, etc. 
- Falta de capacitat per a retenir i atraure talent per les 
oportunitats que en els sectors productius actuals no 
troben les noves generacions (NTIC, no aplicació de la 
I+D+i). 
- Falta d’inversions de tot tipus per a millorar les infraes-
tructures existents en el territori.

FORTALESES OPORTUNITATS 

- Sectors productius consolidats i amb possibilitat de re-
generar-se i d’adaptar-se a les necessitats del mercat.
- Bona connexió i connectivitat del territori. Localització 
del territori, infraestructures. Bones condicions ambien-
tals.
- Presència d’estructures i infraestructures que fomen-
ten la formació i la innovació: Institut Tecnològic (INES-
COP), Centres de Formació Professional, Centres del 
SERVEF, Agències de Desenvolupament Local, teixit as-
sociatiu, fundacions empresarials (clúster empresarial).
- Gran qualitat de recurs mineral, dels sectors produc-
tius tradicionals (calçat, marroquineria), espècies, vi, 
raïm de taula i agricultura que gaudeixen d’un bon po-
sicionament en els mercats nacionals i internacionals. 
Marques empresarials i D.O. 
- Capacitat logística per la proximitat de port, aeroport 
i AVE, per a fomentar l’exportació i les dinàmiques co-
mercials.

- Reforçar les comunicacions respecte al Corredor Medi-
terrani. Millorar la connectivitat entre els diferents mu-
nicipis comarcals (transport públic, carrils bici). Generar 
consciència territorial i de comarca.
- Cooperació i connexió fluïda entre les universitats i al-
tres centres, i entre les infraestructures del territori i les 
empreses en matèria d’innovació tecnològica, capacita-
ció formativa i d’una altra índole.
- Renovar els sectors productius tradicionals a través de 
les empreses auxiliars i consolidar l’especialització pro-
ductiva, ja que gaudeix de tradició, innovació i projecció 
nacional i internacional.
- Adaptació dels recursos de formació i capacitació de 
formació reglada i no reglada a les necessitats reals de 
les empreses.
- Afavorir espais de trobada i treball entre els diferents 
implicats del territori comarcal per a generar xarxes de 
treball, i posada en comú de necessitats, accions i reptes 
per a millorar la fluïdesa en la comunicació i l’optimitza-
ció en l’acció. 
- Noves oportunitats d’ocupació derivades de les noves 
tecnologies i l’economia social. Pot derivar en la capa-
citació de recursos humans, en la captació de recursos 
financers i talent i en la innovació territorial dels sectors 
productius tradicionals.

Se necessita apostar 
per l’economia social i 

l’emprendiment, perquè fins 
ara han sigut molt pobres els 
intents de creació de llocs de 

treball.

4. DAFO
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5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES 
DE MILLORA

Les futures línies estratègiques d’actuacions 
orientades a la millora en la formació i ocupació 
vénen marcades per: 

Formació. Adaptació dels cursos de formació 
a les necessitats empresarials i laborals. Ne-
cessitat de creació d’espai de diàleg bidireccio-
nal entre empresaris i responsables formatius 
davant les oportunitats formatives que puguen 
sorgir. Noves ofertes dirigides a la formació 
a empresaris i treballadors per a gestió em-
presarial i comercialització internacional. Ins-
trucció contínua per a treballadors en llocs de 
treball tradicionals. Fiançament dels Cicles de 
Formació Professional com a opcions efectives 
de qualificació per a l’ocupabilitat.

Ocupació. Major suport econòmic per al grup 
de població conformat entre 45 i 55 anys. Lluita 
efectiva contra l’economia submergida i l’ocupa-
ció irregular. Majors facilitats i espais de suport i 
seguiment per a l’autoocupació.

Sectors emergents. Aposta pel desenvolupament 
de l’activitat logística i d’emmagatzematge davant 
les noves necessitats, afermada pel desenvolu-
pament de sòl industrial. Potenciació de l’activitat 
turística a través de productes turístics vinculats 
a la gastronomia, paisatge i cultura. 

Innovació. Major cooperació i compromís entre 
l’administració supralocal i el teixit empresari-
al. Obertura de canals de col·laboració efectiva i 
real entre el teixit empresarial i les universitats 
mitjançant la creació d’espais de participació 
que permeten desenvolupar projectes de coo-
peració i innovació.

6. PARTICIPACIÓ PÚBLICA 

La participació pública ha tingut una notable 
resposta. La participació en les entrevistes, els 
“focus group” o dinàmica de grups comarcals i 
el fòrum ciutadà per a informar i compartir la 
informació, al mateix temps que per a obtenir 
un feedback, ha sigut positiva; una àmplia re-
presentació que ha vingut donada per agents 
procedents de la política, de sectors empresari-
als representatius (comerços, espècies, raïm de 
taula, marbre, calçat i marroquineria), sectors 
formatius, delegacions comarcals del SERVEF, 
sindicats, agents i tècnics de desenvolupament 
local, entitats financeres, centres de formació 
professional, associacions culturals, etc. Les 
seues aportacions han sigut de gran interès i 
han enriquit aquest diagnòstic, fins al punt que, 
arran d’un dels fòrums comarcals i després de 
les positives xarxes de treball generades (de 
tres hores de durada), s’ha constituït un grup 
de treball per a establir una estratègia comuna 
en la comarca amb l’objectiu d’afrontar temes 
d’ocupació, formació i desenvolupament local.  

EL VINALOPÓ MITJÀ
LOCALITZACIÓ
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EL VINALOPÓ MITJÀ
COMUNICACIÓ

EL VINALOPÓ MITJÀ
POBLACIÓ
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EL VINALOPÓ MITJÀ
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

EL VINALOPÓ MITJÀ
FORESTAL
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EL VINALOPÓ MITJÀ
CULTIUS

EL VINALOPÓ MITJÀ
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PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

L’ALACANTÍ

José Miguel Giner Pérez, Javier Ortega Fernández
Universitat d’Alacant

En aquesta síntesi es fa un resum que ens 
aporta les principals idees i conclusions extre-
tes del Diagnòstic Territorial-Laboral de L’Ala-
cantí. Aquesta investigació està basada en la 
recollida, tractament i anàlisi d’informació tant 
quantitativa (més de 200 variables de l’àmbit 
territorial i laboral, així com anàlisi cartogràfica 
detallada) com qualitativa (26 entrevistes per-
sonals, un grup focal, i un fòrum ciutadà).

La comarca de L’Alacantí es troba localitzada 
en el centre de la província d’Alacant. Està for-
mada per deu municipis que es distribueixen en 
quatre àmbits espacials: la ciutat d’Alacant; un 
conjunt de quatre municipis confrontants amb 
Alacant; Agost i Xixona amb un perfil específic 
i un conjunt de municipis de dimensions reduï-
des i d’interior.

En el mes d’octubre de 2017, s’ha constituït el 
Pacte Territorial per a l’Ocupació de la Comarca 
de L ‘Alacantí, que engloba Xixona, El Campello, 
Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, 
Aigües, Tibi i La Torre de les Maçanes. Aquesta 
iniciativa s’engega perquè es considera de gran 
interès la realització d’actuacions en matèria 
d’ocupació de forma coordinada amb altres 
municipis de l’entorn.

L’entorn físic de L’Alacantí ofereix contrast entre 
la zona nord de l’interior, molt muntanyenca, i la 

resta de la comarca, amb zones planes. La pre-
sència de superfície forestal a L’Alacantí no és 
elevada. No obstant açò, el territori de L’Alacantí 
està integrat per diferents paisatges d’alt valor 
paisatgístic, sobretot a l’interior. D’altra banda, 
la comarca compta amb zones de bany maríti-
mes, amb una qualitat òptima i que concentren 
un nombre elevat de banderes blaves. Totes 
elles es concentren en els dos únics municipis 
costaners, Alacant i El Campello.

Respecte al compromís dels agents comarcals 
amb el medi ambient, hem detectat una manca de 
projectes estratègics en matèria ambiental, tant 
des d’esferes locals com supralocals. La majoria 
d’accions són puntuals i responen a una proble-
màtica específica. El patrimoni cultural es repre-
senta com un recurs específic de cada localitat, 
encara que tampoc s’han identificat plans estra-
tègics que els posen en valor de forma col·labora-
tiva i integrada a escala supralocal. Açò es tradu-
eix, des del plànol cultural, en una manca evident 
d’identitat territorial entre els municipis que con-
formen la comarca de L’Alacantí. Parlar en termes 
de comarca des d’una perspectiva identitària no 
es correspon, com així ens informen els agents 
territorials, amb la realitat social i cultural de les 
persones que resideixen en la citada zona. 

La comarca de L’Alacantí és la més poblada de la 
província d’Alacant i la segona més poblada de 



687686

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

la Comunitat Valenciana (CV), mostrant un nivell 
alt de densitat poblacional. Registra una pobla-
ció total en 2016 de 478.417 persones, la qual 
cosa suposa el 26,1% del total de la província 
d’Alacant i el 9,6% de la CV. Alacant i Sant Vicent 
del Raspeig representen el 81% de la població 
comarcal total. Entre els huit municipis res-
tants, en trobem tres que no superen els 1000 
habitants. Els municipis de l’entorn pròxim a la 
ciutat d’Alacant mostren un major dinamisme 
poblacional, que es tradueix en més augment 
de la seua densitat de població. S’observa un 
descens en la natalitat, un menor creixement 
demogràfic i un procés d’envelliment, amb una 
tendència a empitjorar 
des del 2010; no obs-
tant açò, es detecta cer-
ta dualitat territorial. En 
2016 es van registrar 
a L’Alacantí un total de 
56.225 estrangers, una 
reducció respecte a l’any 2010. S’observa com 
en certs municipis hi ha una presència destaca-
da de residents estrangers europeus.

Un fenomen que és pertinent incloure és el pro-
cés de segregació residencial que s’ha donat en 
la majoria de localitats situades en la comarca 
de L’Alacantí. Estem fent al·lusió a la diversifi-
cació explícita que s’ha erigit entre les perso-
nes que resideixen en les urbanitzacions (llocs 
residencials separats geogràficament del nucli 
urbà) i els habitants del casc urbà. Malgrat que 
ambdues zones pertanyen al mateix municipi, 
la relació social, cultural i econòmica entre un 
espai i un altre és pràcticament inexistent, el 
que genera una desconnexió implícita entre els 
residents de la localitat.

La comarca de L’Alacantí és una de les comar-
ques de la CV que es troba en el quintil més alt 
en renda familiar disponible per càpita, en bona 
mesura per la contribució del dinamisme econò-
mic d’Alacant, la capital provincial. Destaca Ala-
cant com a centre econòmic principal. El nombre 
d’empreses en la comarca de L’Alacantí ascen-
deix l’any 2016 a 35.033, localitzant-se un 71% de 

les empreses en la ciutat d’Alacant. La distribució 
de les empreses per sectors mostra un predomi-
ni evident del sector serveis (84,9%), amb una re-
presentació molt superior que la d’aquest sector 
en el conjunt de la província d’Alacant o en el de 
la CV. L’agricultura té un pes reduït. La comarca 
de L’Alacantí compta amb la quarta part de tot 
el sòl industrial de la província d’Alacant. Des de 
finals de segle passat s’ha produït un enorme 
desenvolupament urbanístic en moltes àrees del 
litoral mediterrani, provocant un increment en el 
nombre d’habitatges, dinàmica que s’ha frenat 
amb la crisi econòmica. L’Alacantí és una comar-
ca amb una forta especialització terciària, amb 

una important i variada 
oferta comercial. 

Pel que fa als equipa-
ments públics, la co-
marca compta amb una 
rellevant infraestructura 

sanitària (hospitals, clíniques, centres de salut, 
farmàcies), educativa i de seguretat ciutadana, 
amb uns indicadors dotacionals relatius normal-
ment superiors a la província i a la CV. És molt 
important destacar la presencia de la Universi-
tat d’Alacant, situada a Sant Vicent del Raspeig 
i amb dues seus universitàries en la comar-
ca (Alacant i Xixona), i de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx (Campus de Ciències de la Salut 
de Sant Joan i Aula de l’Experiència al Campello) 
en el territori de la comarca. Fins i tot la Univer-
sitat Politècnica de València va inaugurar el 2016 
la Seu Universitària del Campus d’Alcoi a Mutxa-
mel. Generar sinergies amb els citats espais de 
producció de coneixement és una proposta con-
sensuada pel conjunt de territoris de la comarca. 
Tanmateix, la xarxa de col·laboració actual és re-
lativament deficient, segons expliquen la majoria 
de tècnics i polítics municipals. Un altre element 
important és la ubicació de l’Oficina de Propietat 
Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO). La Ciu-
tat de la Llum és un actiu pendent de valoritzar. 
L’Alacantí compta amb un notable patrimoni cul-
tural i amb importants equipaments culturals. 
La centralitat de la comarca s’ha vist reforçada 
per una millora de les infraestructures de trans-

port (carreteres, vies ferroviàries, aeroport). 
Entre elles, és important destacar l’aeroport 
d’Alacant-Elx, que està situat a 9 quilòmetres al 
sud-oest de la capital (a 15 minuts des del centre 
de la ciutat d’Alacant), amb més de 120 destina-
cions (el 80% internacionals) i que en 2016 va re-
gistrar un trànsit de 12.344.945 passatgers. Per 
altra banda, el desenvolupament del tren d’alta 
velocitat permet la comunicació amb Madrid en 
una mica més de dues hores (amb connexions 
ràpides a les principals ciutats d’Espanya). S’ha 
conformat una xarxa de transport metropolità 
TAM (autobús i tramvia) que cobreix els princi-
pals municipis de la comarca. De totes mane-
res, es detecten certes qüestions pendents: la 
millora de la comunicació per carretera amb els 
municipis interiors i de menor grandària de la 
comarca, el corredor mediterrani de mercaderi-
es, una adequada xarxa de rodalies ferroviàries 
(sobretot en l’eix del Vinalopó), la connexió amb 
el litoral de la Costa Blanca per carretera (només 
existeix una autopista de peatge), l’extensió del 
transport metropolità integrat a tota la comarca 
i, finalment, la valorització del port d’Alacant.

D’altra banda, la participació associativa de ti-
pus empresarial o comercial de la comarca no 
aconsegueix les dimensions esperades pels 
agents del territori. Algunes de les debilitats 
detectades serien les següents: relació residual 
entre el teixit empresarial de la comarca, falta 
d’iniciativa a l’hora d’organitzar i elaborar ac-
cions col·laboratives, persistència de la cultura 
de l’individualisme empresarial i la no profes-
sionalitat dels gestors de les associacions so-
cioeconòmiques. L’associacionisme de tipus 
lúdic i festiu està molt present en la majoria de 
municipis de la comarca. Es tracta d’un territori 
amb un elevat potencial de tipus associatiu pel 
que fa, principalment, a les festes locals; s’han 
consolidat al llarg dels anys com els espais col-
lectius més significatius del teixit social. 

La majoria dels agents expressen una valoració 
molt positiva sobre la innovació com a motor de 
desenvolupament territorial, però a l’hora d’esti-
mar el grau d’innovació esdevingut en els seus 

territoris coincideixen que, a excepció d’alguns 
casos puntuals, no és una pràctica integrada en 
les funcions empresarials i institucionals. Són, 
generalment, les escasses grans empreses les 
que sí que inverteixen part del seu capital en 
processos innovadors (cal destacar la indústria 
torronera de Xixona), encara que el que preval 
són xicotetes i mitjanes empreses amb manques 
formatives en les àrees d’innovació tecnològica i 
social. Per contra, s’observa una tendència crei-
xent de tipologies innovadores d’emprenedoria 
en diverses zones de la comarca (Parc Científic 
de la UA, vivers d’empreses, treball cooperatiu), 
consolidant-se un ecosistema emprenedor dels 
més dinàmics de la província. 

L’Alacantí registra una taxa d’activitat i una taxa 
d’ocupació molt pròximes a les de la CV. La taxa 
d’atur a L’Alacantí és de 18,37%, una mica in-
ferior a la que es registra en la CV (18,7%). Es 
pot assenyalar com en l’últim any la taxa d’atur 
ha descendit en la comarca en un 4,46%, mos-
trant una molt bona evolució del mercat laboral. 
Cal destacar que els efectes de la crisi econò-
mica han afectat fortament el mercat de treball 
d’aquesta comarca, amb un augment de la xifra 
d’aturats del 273,8% entre 2006 i 2013. A partir 
d’aquest any s’observa una reducció en el nom-
bre d’aturats. D’altra banda, s’observa que en la 
majoria de municipis els majors percentatges 
d’aturats es registren en les persones de 45 
anys o més. A més, dins d’aquest grup d’edat, 
en molts municipis es posa de manifest com un 
major percentatge correspon a les dones.

Per a conèixer la realitat laboral dels habitants 
de la comarca de L’Alacantí hem de posar el 
focus en la ciutat d’Alacant. És l’àrea d’influèn-
cia que més treballadors atrau del conjunt de 
la comarca; inclusivament, s’hi han desenvolu-
pat entorn diferents municipis (Sant Vicent del 
Raspeig, Sant Joan d’Alacant i El Campello) que 
podrien considerar-se possibles “ciutats dormi-
tori”. És una qüestió que preocupa en gran me-
sura els agents socioeconòmics que treballen 
per la dinamització territorial de les seues lo-
calitats. De totes maneres, es pot observar com 

La centralitat de la comarca 
s’ha vist reforçada per una 
millora d’infraestructures 
de transport (carreteres, 

ferroviàries, aeroport)
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en alguns municipis (per exemple, Sant Vicent 
del Raspeig), s’ha superat el concepte de ciutat 
dormitori, generant-se una dinàmica interna in-
tegradora de la població rebuda. Seguint amb 
les àrees d’influència laboral, afegirem també 
Xixona com a nucli suggestiu de treballadors 
de la comarca, principalment de municipis de 
l’interior. 

La mobilitat dels treballadors s’ha ampliat nota-
blement arran de la crisi socioeconòmica. Es de-
tecta una correlació significativa respecte a una 
major proporció de desplaçaments laborals de la 
població amb estudis superiors (en molts casos, 
fora de la comarca i de la CV). Cal destacar que 
un nombre rellevant de treballadors i treballa-
dores acudeix diàriament a llocs laborals situats 
en comarques limítrofes (polígons industrials de 
la Foia de Castalla i al Parc Empresarial de Torre 
del Pla-Elx). D’altra banda, Agost destaca per la 
seua escassa relació laboral amb la comarca; la 
seua àrea d’influència es dirigeix més cap al Baix 
Vinalopó i el Vinalopó Mitjà.

Respecte del mercat laboral, farem una breu 
classificació de tres escenaris que hem identi-
ficat com els més significatius: 1) Greu situació 
de les persones aturades majors de 45 anys 
per a tornar a inserir-se en el mercat laboral. 
2) Pèrdua progressiva dels oficis artesans i di-
ficultat dels professionals d’oficis tradicionals 
per a reciclar-se laboralment. 3) La no disponi-
bilitat de vehicle propi limita la inserció laboral 
i l’accés a recursos formatius d’una part impor-
tant de la població que resideix en la comarca.

La dada de treballadors i de treballadores afi-
liats a la Seguretat Social a L’Alacantí a 30 de 
juny de 2017 és de 203.300 persones, la qual 
cosa suposa el 12,1% del total de la CV i el 34% 
de la província d’Alacant. Entre 2012 i 2016, s’ha 
produït un creixement notable de treballadors 
i de treballadores afiliats (9,2%). Respecte als 
sectors més dinàmics, amb un major augment 
en nombre de treballadors afiliats, s’identifica 
el sector d’activitats immobiliàries, amb un in-
crement del 71,2%. Altres sectors que registren 

augments importants en el nombre de treballa-
dors (amb taxes pròximes o superiors al 20%) 
són hoteleria, activitats professionals, científi-
ques i tècniques, i el sector d’activitats artísti-
ques, recreatives i d’entreteniment.

El sector serveis es constitueix com el motor 
econòmic per excel·lència de la comarca. Mal-
grat que la indústria segueix desenvolupant-se 
en determinades zones (vegeu Xixona i Sant 
Vicent de Raspeig), la seua activitat ha anat de-
creixent exponencialment en el conjunt del ter-
ritori degut, fonamentalment, a l’impacte de la 
crisi en el sector de la construcció i les seues 
indústries auxiliars. Per tant, les activitats que 
s’han consolidat com a generadores d’ocupació 
serien, majoritàriament, les relacionades amb 
el comerç, l’hoteleria i el turisme. 

Sobre el primer observem dos escenaris para-
l·lels en la mateixa comarca; d’una banda, mu-
nicipis com Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent 
del Raspeig que han aconseguit consolidar un 
dinamisme comercial d’una gran magnitud; els 
processos d’innovació i el comerç de proximi-
tat són els trets que els doten d’un valor afegit. 
No obstant açò, allò que preval en molts casos 
entre el conjunt de localitats de la comarca és 
l’amenaça del declivi de l’activitat comercial. 

En relació al turisme, subratllarem la bona accep-
tació i valoració que té el turisme (i els turistes) 
com a motor de desenvolupament socioeconò-
mic. Al mateix temps, l’activitat turística de la zona 
de L’Alacantí es concentra principalment en la 
ciutat d’Alacant i, encara, amb una estacionalitat 
bastant acusada. Açò repercuteix en el mercat la-
boral vinculat al sector turístic, configurant-se un 
escenari de temporalitat en els contractes labo-
rals substancialment generalitzat. Amb l’objecte 
de diversificar i ampliar l’oferta turística del terri-
tori, estan emergint, encara que de forma gradual, 
iniciatives en la línia del turisme rural (sobretot en 
municipis de l’interior) i turisme especialitzat (de 
la salut, esportiu, nàutic, congressos, cultural-lo-
cal); les pròpies dinàmiques de desenvolupament 
territorial de la comarca estan generant un tipus 

de turisme que amplia l’oferta de “sol i platja”, de 
manera que aquest sector econòmic es conver-
teix en una font potencial de desenvolupament 
local-comarcal per a les zones que no disposen 
de l’atractiu turístic tradicional. Per exemple, en el 
municipi de Sant Vicent, en el qual està situada la 
Universitat d’Alacant, es va apuntar una possible 
estratègia de captació de turisme per a aprendre 
idiomes.

En el marc de les activitats emergents, es detec-
ta que s’estan desenvolupant iniciatives emer-
gents de tipus cultural en el marc del teatre i 
les arts (indústries culturals i creatives). Açò no 
s’està traduint en la cre-
ació d’empreses, sinó 
que persisteix el regis-
tre com a “associacions 
culturals” per a exercir 
aquest tipus d’activitats i, 
en molts casos, s’obser-
va certa economia infor-
mal-irregular. En el marc 
territorial d’Alacant-Sant 
Joan-El Campello s’està treballant en la forma-
ció d’un clúster de la salut, aprofitant la presència 
d’agents rellevants (Campus Universitari de la Sa-
lut, centres d’investigació i empreses del sector) 
situats en el citat eix territorial. També s’apunta a 
totes les activitats relacionades amb el sector di-
gital, i comencen a aparèixer agents dinàmics en 
el territori com el Hacker Club i AlicanTEC. Pel que 
fa al sector primari, l’agricultura es perfila com 
a “emergent” si es planteja des de modalitats de 
producció alternatives (agricultura ecològica). El 
turisme rural s’està instal·lant progressivament 
entre els eixos d’actuació local d’una gran part de 
municipis de l’interior de la comarca de L’Alacantí. 
Un tret que cal també destacar és la gastronomia. 
Es tracta d’un valor afegit en molts municipis de 
la comarca; inclús, alguns ho identifiquen com un 
possible sector emergent.

D’altra banda, les dades disponibles permeten 
assenyalar com els majors percentatges de po-
blació ocupada segons tipus d’ocupació (a un 
dígit de la Classificació Nacional d’Ocupacions 

2011) corresponen a treballadors i treballa-
dores dels serveis de restauració, personals, 
protecció i venedors. El municipi de Xixona des-
taca amb un 28,7% d’artesans i treballadors i 
treballadores qualificats de la indústria (princi-
palment, indústria del torró i del gelat). Pel que 
fa al nivell d’estudis de la població ocupada, en 
tots els municipis analitzats, la població ocu-
pada que compta amb estudis de segon o de 
tercer grau suposa percentatges molt alts res-
pecte al total d’ocupats en cada municipi. Les 
contractacions temporals suposen el 90% del 
total de contractacions en la comarca, i no s’ob-
serven diferències importants a nivell munici-

pal. La temporalitat en 
l’àmbit de la comarca 
està més present en el 
sector agrícola (97,1%) i 
en el sector de la cons-
trucció (92%). 

Encara persisteix en 
l’imaginari col·lectiu 
una inadequada imat-

ge del SERVEF, tant des de la perspectiva dels 
aturats com de les pròpies empreses. No es 
vincula a un centre de creació d’ocupació o a 
un servei que ofereix recursos formatius. Açò 
es percep en molta joventut amb titulació uni-
versitària que acaba els estudis i no s’inscriuen 
en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. En 
el plànol emocional hem d’incloure que la mo-
tivació juga un paper important en el procés de 
recerca d’ocupació i, en aquesta línia, es percep 
un abatiment de gran part dels aturats. Rever-
tir aquesta situació és una tasca específica per 
exercir.

La presència sindical es concentra, quasi exclu-
sivament, en les grans empreses de la comar-
ca. Segons els entrevistats, la seua incidència 
en el desenvolupament socioeconòmic del ter-
ritori és residual i l’activitat es limita a l’àmbit 
intern de les empreses on existeix representa-
ció sindical. La seua implicació en el desenvo-
lupament local-territorial es regeix pel volunta-
risme d’alguns dirigents sindicals.

En el marc de les activitats 
emergents es detecta que 

s’estan desenvolupant 
iniciatives emergents de tipus 
cultural en el marc del teatre i 
les arts, industries culturals i 

creatives.
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La formació és un requisit que es demanda cada 
vegada més en les empreses, fins al punt de 
generalitzar-se la disposició a demandar per-
fils sobrequalificats en relació amb els llocs que 
exerceixen. En l’empresariat local es detecta, en 
termes generals, una falta de qualificació profes-
sional. Cada vegada és més difícil trobar perfils 
laborals que coneguen i tinguen formació en els 
oficis de tipus artesanal i tradicionals. Per a con-
servar el patrimoni cultural dels municipis s’ins-
ta al fet que es potencie la formació específica 
dels oficis artesans tradicionals. L’absència de 
formació bàsica també es percep com un pro-
blema generalitzat, inclús entre molta població 
jove (20-30 anys). Per açò, els agents del territori 

aposten per donar prioritat a revertir aquesta si-
tuació, ja que limita en gran mesura la inclusió 
en el mercat laboral d’una part important de la 
població local. Finalment, afegirem que hem de-
tectat una deficient vertebració de l’oferta forma-
tiva entre els municipis de la comarca. Localitats 
amb elevades quantitats de població compten 
amb insuficients o inexistents espais de Forma-
ció Professional, al mateix temps que advertei-
xen que no disposen dels recursos suficients per 
a impartir Certificats de Professionalitat. 

Partint de l’anàlisi integrada de la informació 
quantitativa i qualitativa del territori podem ar-
ribar a aquest DAFO de la Comarca de L’Alacantí:

DEBILITATS AMENACES

- Absència d’una “identitat de comarca”.
- Falta de comunicació i relació entre els stakeholders 
de la zona.
- Generalització del procés de segregació residencial 
entre Urbanitzacions vs Casc Urbà.
- Escassa oferta de Formació Professional vertebrada 
per al conjunt de la comarca.
- Pèrdua dels sabers productius artesans.

- Inestabilitat de la política local i supralocal.
- No disposar d’acords territorials de tipus estratègic.
- Percepció d’algunes localitats com a ciutats dormitori 
de l’àrea metropolitana d’Alacant.
- Escassa implicació supralocal a afavorir la incorpora-
ció laboral dels majors de 45 anys.
- “Monocultiu” del sector serveis.

FORTALESES OPORTUNITATS

- Els sectors econòmics que predominen en la zona 
(turisme, ceràmica, torró…).
- Procés de creixement del turisme rural a l’interior de 
la comarca.
- Disponibilitat d’espais de sòl industrial-empresarial.
- Emergeixen iniciatives diversificades en el sector turís-
tic (turisme de salut, d’esports, cultural).
- Irrupció de noves formes de treball en xarxa 
(coworking) i emprenedoria; aposta per aquest model 
des de les administracions públiques del territori.

- Se situa en una de les províncies de major dimensió 
en PIB.
- Té una localització geogràfica òptima: zona molt ben 
comunicada i amb diversitat de recursos paisatgístics 
(mar i muntanya).
- La gastronomia és un valor afegit en les zones de la 
comarca.
- Cada municipi compta amb un patrimoni cultural espe-
cífic de summa importància.
- Disposició de dues Universitats en el territori (UA i 
UMH).

 PROPOSTES DE MILLORA

- Potenciar més projectes de tipus públic-privat. 
- Millorar les convocatòries de subvenció per a la creació de llocs de treball perquè s’ajusten a la realitat sociolabo-
ral del municipi. 
- Hi ha una alta dependència de les subvencions a l’hora d’aplicar polítiques per al foment de l’ocupació. Els munici-
pis no compten amb recursos propis suficients per a establir estratègies permanents enfocades en aquesta línia. 
- És necessari trencar amb cert “localisme” a l’hora de generar accions per al foment de l’ocupació. 
- S’assenyala que, a nivell autonòmic, sí que s’ha treballat conjuntament en matèria de comerç, però mai s’ha fet a 
escala comarcal. Entenen que seria una bona opció actuar amb col·laboració en l’àmbit de la comarca. 
- Falta d’estratègia a llarg termini per part dels responsables polítics. No hi ha continuïtat entre governs. És neces-
sari trobar punts i espais de trobades. 
- Resulta imprescindible potenciar els polígons industrials ja que suposen un potencial important. Se suggereix que 
es vinculen amb les noves tecnologies i els espais de creació de coneixement (universitat, instituts tecnològics). 
- Es proposa que es cartografien els polígons empresarials per a facilitar que les empreses puguen localitzar-se. 
- En les zones de l’interior de la comarca, s’apunta que les comunicacions per carretera són deficitàries. Es deman-
da una millora del sistema de comunicacions ja que és un factor fonamental per a la dinamització socioeconòmica 
del territori. 
- Es proposa ampliar el sistema de treball cooperatiu a l’àmbit comarcal, i per tant, que se’ls facilite als emprene-
dors la possibilitat de disposar d’un espai físic per a desenvolupar les seues idees, amb independència del lloc en el 
qual tinguen la seua residència. 
- S’hauria d’apostar més per acostar els sectors productius als processos innovadors, especialment aquells de 
tipus tecnològic. La digitalització de la tecnologia és un punt central, degut principalment al món globalitzat en el 
qual estem.

Finalment, es poden apuntar aquestes propostes, suggeriments i perspectives de futur:
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LA CIUTAT D’ALACANT

José Miguel Giner Pérez
Universitat d’Alacant

En aquesta síntesi es fa un resum que ens apor-
ta les principals idees i conclusions extretes del 
Diagnòstic Territorial-Laboral de la ciutat d’Ala-
cant. Aquesta investigació està basada en la 
recollida, tractament i anàlisi d’informació, tant 
quantitativa (més de 200 variables de l’àmbit 
territorial i laboral, així com anàlisi cartogràfica 
detallada) com qualitativa (25 entrevistes per-
sonals, un focus group, i un fòrum ciutadà).

La ciutat d’Alacant es troba localitzada en el 
centre de la província d’Alacant i és la capital 
de  la comarca de L’Alacantí (formada per 10 
municipis) i la que exerceix la capitalitat de la 
província. Trobem quatre municipis de la co-
marca confrontants amb Alacant (Sant Vicent, 
Sant Joan, Mutxamel, i El Campello). El terme 
municipal de la ciutat d’Alacant també limita 
amb Elx i Monfort. El terme municipal d’Alacant 
té una superfície de 201,27 km² (un 3,5% de la 
província d’Alacant) i compta amb dos enclava-
ments al nord (Monnegre, Cabeçó d’Or) i una illa 
al sud (Tabarca). Es divideix oficialment en 12 
entitats singulars de població. L’entitat singular 
d’Alacant, al seu torn, se subdivideix en 5 dis-
trictes censals i en 41 barris.

Des del seu naixement l’any 2000, l’Agència Lo-
cal de Desenvolupament Econòmic i Social és la 
responsable de la promoció de polítiques per al 
desenvolupament econòmic de la ciutat. Com a 

important agent social, les activitats que es re-
alitzen van dirigides a la ciutadania en general 
promovent la formació i l’ocupació i afavorint la 
creació i la implantació d’empreses que dina-
mitzen el teixit productiu de la ciutat. Disposa 
d’un Consell Rector en el qual participen repre-
sentants dels partits polítics, associacions em-
presarials i sindicats.

L’entorn físic de L’Alacantí ofereix contrast entre 
la zona nord de l’interior, molt muntanyenca, i la 
resta de la comarca, amb zones planes. Així, a 
l’interior nord es troben paisatges en els quals 
destaquen sistemes muntanyencs com ara el 
Cabeçó d’Or. Es localitza la Reserva Marina de 
la Illa de Tabarca, declarada l’any 1995. La pre-
sència de superfície forestal d’Alacant no és ele-
vada (un 35%). D’altra banda, la ciutat compta 
amb 20 quilòmetres de litoral amb importants 
zones de bany marítimes, amb una qualitat òp-
tima i que concentren 4 banderes blaves.

Una de les qüestions analitzades amb els agents 
del territori és el compromís amb el medi ambi-
ent. En aquest sentit observem discursos contra-
posats. Però, malgrat les diferents visions en rela-
ció amb el compromís, tots conclouen que la cura 
del medi ambient és un element clau per al nostre 
desenvolupament, alhora que posa en rellevància 
la importància d’una educació que genere una 
nova cultura compromesa amb el medi. 
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La ciutat d’Alacant és el municipi amb més po-
blació de la província d’Alacant, el segon més 
poblat de la Comunitat Valenciana (CV) i l’onzè 
d’Espanya, amb un nivell alt de densitat pobla-
cional (1642,23 hab/km2). Registra una població 
total en 2016 de 330.525 persones, la qual cosa 
suposa el 69% de la població total de la comar-
ca, el 18% del total de la província d’Alacant i el 
6,7% de la CV. El creixement de la població total 
s’ha moderat-estabilitzat des de la crisi econò-
mica. Un 12,5% de la població és estrangera (en 
major mesura homes i europeus-comunitaris), 
amb una reducció respecte a l’any 2010. Els 
fluxos de població estrangera han arribat per 
motius laborals i resi-
dencials, així com per 
a cursar estudis supe-
riors en les universitats 
i en altres centres for-
matius de la zona.

En relació amb aquesta qüestió, la idea genera-
litzada és la tendència demogràfica a un envelli-
ment gradual de la població. Al seu torn, es per-
cep una pèrdua de població, del segment jove 
principalment, que cerca oportunitats en altres 
poblacions i/o països. S’ha transitat des d’un 
boom econòmic que va atraure molta immigra-
ció fins a la crisi, quan s’ha notat una pèrdua 
de població significativa. També cal comentar 
la influència de residents estrangers, sobretot 
a l’estiu, així com ressaltar el paper de l’Ofici-
na de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea 
(EUIPO) d’Alacant, que compta amb un nombre 
considerable d’immigrants qualificats residents 
en la ciutat. Una altra de les idees que es des-
prèn d’allò exposat pels entrevistats és la visió 
d’Alacant ciutat com un conglomerat de dife-
rents realitats socials. Perceben una ciutat molt 
heterogènia, ja que s’observen moltes diferèn-
cies socioeconòmiques, segons barris. Aques-
tes diferents realitats internes s’han abordat en 
l’anàlisi quantitativa territorial-laboral.

La ciutat d’Alacant es troba en el quintil més alt 
en renda familiar disponible per càpita en la CV, 
amb una renda de 13.299€. Segons l’Enquesta 

de Condicions de Vida i Situació Laboral en la 
Ciutat d’Alacant (Ajuntament d’Alacant, 2016), 
Alacant presenta xifres de renda més baixes 
que la Comunitat Valenciana i el conjunt de l’Es-
tat. S’observen importants diferències infra-
municipals; la Zona Nord és clarament la més 
vulnerable en situacions de carència material; 
li segueix Pla-Carolines-Ciutat d’Assís, encara 
que a gran distància. Centre i Platges és la zona 
que millors registres presenta, seguida de prop 
per Benalua-Polígon Sant Blai-Garbinet.

El nombre d’empreses en la comarca de L’Ala-
cantí ascendeix l’any 2016 a 35.033, localit-

zant-se un 71% de les 
empreses en la ciutat 
d’Alacant (24.873 em-
preses). La distribució 
de les empreses per 
sector mostra un ex-
cel·lent predomini del 

sector serveis (86,2%), amb una representació 
molt superior a la que té aquest sector en el con-
junt de la província d’Alacant o en el de la CV. La 
construcció suposa el 10,7% del total d’empre-
ses. La indústria té un pes molt reduït. Des de 
finals del segle passat, s’ha produït un enorme 
desenvolupament urbanístic en moltes àrees del 
litoral mediterrani, que provoca un increment en 
el nombre d’habitatges, dinàmica que s’ha fre-
nat amb la crisi econòmica. Alacant és una ciutat 
amb una forta especialització terciària, comptant 
amb una important i variada oferta comercial. 

Pel que fa als equipaments públics, la comarca 
compta amb una rellevant infraestructura sa-
nitària, educativa i de seguretat ciutadana, amb 
uns indicadors dotacionals relatius normalment 
superiors a la província i a la CV. És molt rellevant 
destacar la proximitat de la Universitat d’Alacant, 
situada a Sant Vicent del Raspeig i amb una seu 
universitària en la ciutat, i de la Universitat Mi-
guel Hernández d’Elx (Campus de Ciències de la 
Salut de Sant Joan). Un altre element important 
és la ubicació de l’Oficina de Propietat Intel·lec-
tual de la Unió Europea (EUIPO). La Ciutat de la 
Llum és un actiu pendent de valoritzar. 

L’Alacantí compta amb un notable patrimoni 
cultural i amb importants equipaments cultu-
rals. La centralitat de la ciutat s’ha vist refor-
çada per una millora de les infraestructures 
de transport (carreteres, vies ferroviàries, ae-
roport). De totes maneres, es detecten certes 
qüestions pendents: la saturació de certes au-
tovies principals (Madrid, Múrcia), la millora de 
la comunicació per carretera amb els municipis 
interiors de la comarca, el corredor mediterrani 
de mercaderies, una adequada xarxa de roda-
lies ferroviàries (sobretot en l’eix del Vinalopó), 
la connexió amb el litoral de la Costa Blanca per 
carretera (només existeix una autopista de pe-
atge), l’extensió del transport metropolità inte-
grat a tota la comarca i, finalment, la valoritza-
ció del port d’Alacant.

Una de les característiques que més repeteixen 
els agents territorials és que Alacant és una 
ciutat molt associativa, si bé és cert que, a nivell 
empresarial, aquestes xarxes s’han anat difu-
minant producte de la crisi econòmica, la falta 
de recursos i els interessos particulars; a nivell 
comercial i/o sectorial sí que es percep l’exigèn-
cia d’un teixit associatiu procliu a la col·labora-
ció. Destaquem dues associacions empresari-
als pel seu dinamisme (Joves Empresaris de 
la Província d’Alacant, JOVEMPA i l’Associació 
d’Empresàries, Professionals i Directives de la 
Província d’Alacant, AEPA). Cal destacar que el 
territori es compon, majoritàriament, d’un teixit 
de xicoteta o mitjana empresa, el que provoca 
que hi haja una xarxa relativament atomitzada i 
poc cohesionada. D’aquesta manera, podem ex-
traure que existeix una xarxa creada, però que 
necessita més recursos, suport i diàleg. Un al-
tre element molt significatiu i estès entre els in-
formants és la manca de col·laboració entre les 
poblacions properes, bé dins de la comarca de 
l’Alacantí −on no existeix una visió supramunici-
pal pràctica− i/o, sobretot, la falta d’enteniment, 
voluntat o diàleg entre l’eix Alacant-Elx.

Pel que fa a la innovació, els entrevistats mos-
tren diferents opinions. Per a una part dels 
agents del territori no existeix (o existeix molt 

poca) innovació, producte del deficient teixit 
industrial i el predomini de les PIMES. D’altra 
banda, hi ha informants que sí observen activi-
tats innovadores en els àmbits de la indústria 
cultural, fisio-sanitària, biotecnològica, digi-
tal, noves formes de turisme i comerç, etc. En 
aquesta línia, també es posa molta èmfasi en el 
paper de les Universitats com a motor per a la 
innovació.

Alacant registra una taxa d’activitat i una taxa 
d’ocupació molt pròximes a les de la CV. Per zo-
nes dins de la ciutat, amb prou feines podem 
trobar diferències en la proporció de població 
activa, però per sexe persisteix una diferència 
de més de cinc punts motivada per la presència 
d’un contingent major de dones que no estan 
disponibles per a treballar de forma remunera-
da, doncs assumeixen com a ocupació tasques 
reproductives i d’atenció de la llar.

La taxa d’atur a L’Alacantí és del 18,37%, una 
mica inferior a la que es registra en la CV 
(18,7%). Segons estimacions realitzades per 
l’Enquesta de Condicions de Vida i Situació La-
boral en la Ciutat d’Alacant (Ajuntament d’Ala-
cant, 2016), el percentatge de llars amb tots els 
membres en l’atur és un 15,1%, sensiblement 
per sobre de les xifres autonòmiques i estatals. 
Segons aquest mateix estudi, els registres de 
la Zona Nord són els més negatius, amb una 
taxa d’atur que ronda el 50%, i la segona zona 
amb menys renda, Pla-Carolines-Ciutat d’Assís, 
és la que registra la segona posició en atur. En 
la resta de zones no hi ha una correspondència 
renda-atur. S’observa que l’increment del nivell 
formatiu fa disminuir les probabilitats d’estar 
en l’atur, concretament uns 10 punts percentu-
als per cada esglaó formatiu. En resum, l’atur 
afecta en major mesura als menys formats, els 
residents en la Zona Nord i els més joves, se-
gons aquest estudi de l’Ajuntament.

Cal destacar que les conseqüències de la crisi 
econòmica han afectat fortament el mercat de 
treball d’aquesta ciutat, amb un rellevant aug-
ment de la xifra d’aturats entre 2006 i 2013. A 

Una de les característiques 
que més repeteixen els 

agents territorials és que 
Alacant és una ciutat molt 

associativa.
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partir d’aqueix any, s’observa una reducció en el 
nombre d’aturats. Els demandants d’ocupació 
en 2016 són 30.971 (un 7,3% del total de la CV), 
amb una reducció del 24,2% des de l’any 2013 
(taxa menor que la registrada per la CV, -28,8%). 
Segons el sector econòmic, observem en el 
2016 un predomini de l’atur registrat en el sec-
tor serveis (73,5%), en la construcció (11,67%) 
i un 7,1% sense ocupació anterior. L’atur regis-
trat en el segon semestre de 2017 se situa en 
33.287 persones. Els aturats majors de 45 anys 
són un col·lectiu rellevant.

Un element significatiu que podem extraure de 
l’anàlisi qualitativa és la mobilitat laboral. Es do-
nen bastants fluxos de persones que resideixen 
a Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, Sant Vicent 
del Raspeig i/o El Campello que treballen a Ala-
cant ciutat. Una altra dinàmica, tot i que menys 
representativa, és tenir la residència a Alacant i 
treballar a Sant Joan d’Alacant o Sant Vicent del 
Raspeig, a causa dels llocs de treball que pro-
porcionen les universitats i l’hospital. Finalment, 
existeix també un flux de persones que residei-
xen a Alacant i que treballen, principalment, al 
Parc Empresarial de Torre del Pla (Elx).

El sistema productiu del territori es distingeix 
per una majoria de PIMES i autònoms (d’ací la 
poca presència sindical en les empreses), que 
es mouen en el sector serveis, amb presència 
d’economia informal-submergida i que tenen 
una dependència del sector turístic. En aquesta 
línia, ens trobem amb un mercat laboral estig-
matitzat per la temporalitat i inestabilitat del 
sector terciari en general. Són unes caracte-
rístiques que van tornar a definir-se en el grup 
de discussió. Així, els agents convidats van res-
saltar la precarietat i estacionalitat del mercat 
laboral, les poques ajudes a l’autònom, la situa-
ció de moltes persones que s’han vist abocades 
a emprendre per necessitat (moltes vegades 
sense l’experiència ni la formació adequada), 
la tessitura que viuen molts aturats de llarga 
durada majors de 45 anys, l’economia submer-
gida i les licitacions a la baixa per part de les 
administracions que repercuteix en la precarie-

tat laboral. D’aquesta manera, tenim un mercat 
laboral que, generalment, ofereix llocs de poca 
qualificació, mal retribuïts i precaris. D’altra 
banda, també hem de comentar el pes que te-
nen les administracions públiques, sobretot en 
la ciutat d’Alacant. Les ocupacions públiques 
(fixos o interins) tenen un pes no gens menys-
preable en relació amb el total.  

Els treballadors afiliats a la Seguretat Social 
a 30 de juny de 2017 són 166.773 persones, 
la qual cosa suposa el 9,4% del total de la CV 
i el 26,4% de la província d’Alacant. Entre 2012 
i 2016, s’ha produït un creixement notable de 
treballadors afiliats (6,3%). Els sectors més re-
llevants són: comerç a l’engròs i al detall, trans-
port i emmagatzematge, hoteleria, activitats 
financeres i d’assegurances, activitats profes-
sionals, científiques i tècniques, activitats ad-
ministratives i serveis auxiliars, administració 
pública, activitats sanitàries i de serveis soci-
als. Aquests huit subsectors concentren el 75% 
del total de treballadors afiliats. Respecte a al-
tres sectors dinàmics amb un major augment 
en nombre de treballadors afiliats, destaquem: 
activitats immobiliàries, educació, i el sector 
d’activitats artístiques, recreatives i d’entrete-
niment. Es pot observar que totes aquestes ac-
tivitats pertanyen al sector serveis.

Un aspecte important és l’anàlisi del sistema 
productiu local, és a dir, l’anàlisi de les activi-
tats econòmiques predominants a Alacant. Així, 
ens trobem amb una ciutat i una comarca que 
té principalment activitats relacionades amb el 
sector serveis, el turisme, l’hoteleria, el petit co-
merç i l’àmbit sanitari; la indústria i l’agricultura 
es perceben amb caràcter residual. En contra-
posició, aquestes idees xoquen amb l’opinió ge-
neralitzada que Alacant “viu d’esquenes al mar”. 
Si bé és cert que els informants enalteixen els 
recursos naturals tals com les platges i el clima, 
també es comenten les bones infraestructures i 
es critica fortament que no hi haja un pla d’acció 
o un model de turisme definit i estable. Critiquen 
la dependència d’un model de “sol i platja”, al-
hora que reivindiquen una diversificació del sec-

tor turístic per a combatre’n l’estacionalitat. En 
aquest sentit, un dels discursos més estès entre 
els participants en el grup de discussió va ser 
o bé la falta d’oferta turística/la falta de model 
turístic, o bé que no es difon la marca d’Alacant 
prou, àdhuc tenint diversos castells, el port, la 
gastronomia i la història del territori.

A més del reclam estès d’un model sostingut 
de turisme, es critica també la falta de sòl em-
presarial-industrial, el deficient manteniment 
dels polígons industrials i la nul·la planificació 
industrial de la ciutat d’Alacant i de les opor-
tunitats que s’estan perdent per aquestes cir-
cumstàncies. És una 
problemàtica que es 
va ressaltar en el grup 
de discussió, aportant 
discursos tals com la 
necessitat de consens 
polític en aquest camp, 
de conjuminar esfor-
ços i de les possibilitats 
d’Alacant com a ciutat de la indústria tecnolò-
gica que aprofite les dinàmiques econòmic-in-
dustrials que es donen en el territori (Parc 
Empresarial d’Elx, el sector agroalimentari de 
Xixona i Mutxamel, les Universitats, l’EUIPO, la 
Ciutat de la Llum, etc.).

En el marc dels sectors emergents, es detec-
ta que s’estan desenvolupant activitats emer-
gents de tipus cultural en el marc del teatre i 
les arts (indústries culturals i creatives). En el 
marc territorial d’Alacant-Sant Joan s’està tre-
ballant en la formació d’un clúster de la salut, 
aprofitant la presència d’agents rellevants situ-
ats en el citat eix territorial. També s’apunta a 
totes les activitats relacionades amb el sector 
digital, començant a emergir agents dinàmics 
en el territori com ara el Hacker Club i Alican-
TEC. L’agricultura pot ser un sector “emergent” 
si es planteja des de modalitats de producció 
alternatives (agricultura ecològica-sostenible, 
horts urbans). Un tret que cal també destacar 
és la gastronomia, alguns inclús l’identifiquen 
com un possible sector emergent.

Pel que fa als perfils laborals, ens trobem amb 
diverses realitats. En primer lloc, tenim una 
població jove amb els majors índexs de qualifi-
cació fins al moment, havent de, o bé acceptar 
ocupacions infraqualificades, o bé emigrar a la 
recerca de millors oportunitats. Amb tot, la po-
blació jove és el grup social que millors índexs 
d’ocupabilitat presenta en relació amb altres 
sectors o grups socials, sobretot aquells que 
posseeixen algun títol de formació professional. 
D’altra banda, tenim una població major de 45 
anys que té un índex molt baix en ocupabilitat. A 
més, existeix un ampli marge del capital humà 
reminiscent de la fallida del sector de la cons-

trucció, que ha hagut 
de diversificar-se o ha 
tingut o té seriosos pro-
blemes d’accés al mer-
cat laboral. Tot i això, i 
segons els informants, 
es dóna cert matís de 
descompensació entre 
l’oferta i la demanda. 

S’ofereixen ocupacions poc qualificades, però 
s’exigeix una alta qualificació per a accedir-hi, 
la qual cosa genera desequilibris entre la for-
mació i la retribució. Al seu torn, producte de la 
situació descrita anteriorment en el mercat la-
boral, cada vegada més són les persones, sen-
se formació sobre aquest tema en molts casos, 
que es veuen abocades a emprendre, amb els 
riscos que suposa. Així i tot, és una idea genera-
litzada entre els agents la necessitat d’agilitzar 
els tràmits i les ajudes a l’emprenedoria, així 
com ampliar les accions de seguiment i facilitar 
el finançament per part de les administracions 
públiques.

En aquest sentit, els agents opinen que el pa-
per de les administracions públiques s’hauria 
de redefinir. Critiquen el seu paper en la inter-
mediació laboral; els canals informals (el “boca 
a boca”, les amistats i les xarxes socials) són 
els mecanismes més estesos. Reclamen que 
les administracions, i en concret, el SERVEF, 
actue com a paraigua aglutinador dins del mer-
cat laboral. Es percep bona voluntat, però mai 

Ens trobem amb una ciutat 
que té principalment 

activitats relacionades amb 
el sector servei, el turisme, 

l’hoteleria, el xicotet comerç i 
l’indústria.
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s’acaben de fructificar aquestes bones intenci-
ons. Així, en conseqüència del que s’ha dit an-
teriorment, es percep una inadequada imatge 
generalitzada del SERVEF.

Pel que fa al sistema educatiu i la seua corre-
lació amb el mercat laboral, es distingeix l’edu-
cació superior, d’una banda, i la formació pro-
fessional, per una altra. El primer sembla que 
s’allunya del que realment necessita el mercat. 
Així, en moltes ocasions es tenen molts més pro-
fessionals amb certes titulacions que els que el 
mercat pot assumir. D’altra banda, la formació 
professional sí sembla, segons els informants, 
més correlacionada amb les demandes del mer-
cat laboral. Malgrat això, no s’han deixat de co-
mentar les dificultats existents d’oferta de for-

mació a causa de la lentitud i passivitat en els 
processos d’homologació dels títols per part de 
l’administració pública. També es parla de noves 
necessitats formatives, que es concreten en una 
major focalització de la cooperació entre les em-
preses, el mercat laboral, i les administracions 
i/o entitats responsables de la formació. A més 
a més, s’apunta també a noves perspectives de 
formació (com per exemple la formació dual) i 
la necessitat de noves disciplines i assignatu-
res orientades a les noves tecnologies i als nous 
espais, així com la preponderància dels idiomes 
dins del mercat laboral.

Partint de l’anàlisi integrada de la informació 
quantitativa i qualitativa del territori podem ar-
ribar a aquest DAFO de la ciutat d’Alacant:

DEBILITATS AMENACES

- Falta d’infraestructura.
- Falta de pressupostos adequats als sectors impor-
tants (per exemple el turisme).
- Descoordinació entre administracions públiques.
- Teixit empresarial caracteritzat per un alt percentat-
ge de PIMES i microPIMES.
- Falta de col·laboració públic-privada.
- Absència de desenvolupament pràctic dels Plans 
Estratègics que s’han proposat.
- Ocupació precària i economia submergida.
- Falta de consens per a la planificació de la ciutat.
- Poca diversificació turística i/o poca o mala difusió 
de la marca Alacant.
- Sectors poc professionalitzats i amb falta de forma-
ció, especialment el terciari.
- Desajust entre oferta i demanda laboral.

- Pèrdua d’oportunitat en la localització de les indús-
tries.
- Desincentivació de la inversió per les traves admi-
nistratives.
- Inestabilitat econòmica.
- Polítiques supralocals.
- Inestabilitat política local i provincial.
- Dificultat per a treballar en col·laboració i coordina-
ció (intra i supramunicipal).
- Competència amb ciutats properes amb millors 
infraestructures.
- Excessius tràmits burocràtics i impostos.
- Absència de lleis autonòmiques que faciliten la 
tasca dels ajuntaments i reforcen les seues compe-
tències (ocupació, turisme, comerç).

FORTALESES OPORTUNITATS

- Societat creativa i emprenedora.
- Situació estratègica fonamental com a eix logístic.
- Bones comunicacions.
- Ciutat dinàmica i adaptativa.
- Territori amb privilegis estratègics.
- Capital de província i tercera en PIB.
- El sector serveis predominant.
- Història, cultura i gastronomia de territori.
- Eines de planificació de la ciutat (Pla Competitivitat, 
- Pla Ocupació Juvenil, Pla Ciutat) i sectorials (salut, 
indústries culturals-creatives)

- Bon clima.
- Situació geogràfica excel·lent.
- Aprofitar el talent existent.
- Agència europea, EUIPO.
- Sinergies proporcionades per la inversió de sectors 
privats, sanitari i esportiu.
- Impuls d’activitats vinculades al Port Marítim i al 
sector nàutic.
- Valorització sostenible del mar i del litoral.
- Atracció d’empreses foranes i “nòmades” digitals.
- Indústries creatives i culturals.

Finalment, es poden apuntar aquestes propostes, suggeriments i perspectives de futur:

 PROPOSTES DE MILLORA

- El primer i principal suggeriment se centra en la imperant necessitat de consensuar un model o estratègia 
de desenvolupament en la ciutat d’Alacant, un projecte que vertebre la ciutat i que servisca de guia per als 
projectes de menor envergadura.
- En connexió amb l’anterior, els informants prioritzen que es genere un model de turisme coherent amb la 
ciutat i sostingut en el temps.
- Producte de la importància que tots els entrevistats atorguen a la cura i millora de les infraestructures em-
presarials, es considera urgent millorar i ampliar les àrees o zones de localització econòmica.
- Diversificar les tipologies turístiques, apostar pel sector logístic més enllà del mer transport de mercaderies, 
recolzar el petit comerç perquè puga competir amb les grans superfícies, mitjançant la diversificació, la dife-
renciació i el valor afegit. Impulsar les empreses dedicades a les noves tecnologies i a la indústria cultural i 
creativa.
- Prioritzar una ocupació de qualitat i professional, sobretot en el sector turístic. Açò suposaria un major poder 
adquisitiu de la població i un servei turístic qualificat i professionalitzat que atrauria més públic.
- Reclamen, sobretot les associacions i els centres de formació, una major retroalimentació entre agents soci-
als i continuïtat en els projectes i programes que es realitzen amb les administracions públiques. Al seu torn, 
posen en relleu la necessitat d’una visió més àmplia dels problemes, i així poder actuar en col·laboració i en 
concordança.
- Una major coordinació i menys solapament entre les administracions públiques, tant locals com supralocals, 
associacions i ens públics i privats.
- Sol·liciten al SERVEF que actue com un element d’intermediació laboral real. Sol·liciten un model de servei 
públic que realment servisca com a punt inicial i central per a organitzar la formació i la intermediació laboral 
en el territori.
- Facilitar l’emprenedoria. S’han fet propostes perquè s’agilitze el tema de les subvencions i els tràmits. Al seu 
torn, també sol·liciten un major esforç per part de les administracions per a poder crear accions de seguiment 
i poder acompanyar l’emprenedor (que moltes vegades no té la formació oportuna), almenys els primers anys 
de vida de l’empresa.
- Pel que fa al tema de formació, hi ha dues qüestions principals: d’una banda, es reclama una major formació 
en el sector serveis, i especialment en l’àmbit de l’hoteleria; d’altra banda, reclamen una major presència de 
l’empresa en l’entorn formatiu, especialment en les formacions professionals. Se cerca que hi haja una corre-
lació directa entre la formació i el mercat laboral; sense una triangulació amb les necessitats de les empreses 
es fa molt complicat.
- En relació als temes de responsabilitat social corporativa i economia submergida, sol·liciten un major control 
i una aplicació completa de les lleis i normatives que són d’obligat compliment.
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EL BAIX VINALOPÓ

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departament de Geografia Humana, Universitat d’Alacant

1. CONTEXTUALITZACIÓ

La comarca del Baix Vinalopó es localitza al sud-
est de la província d’Alacant i està formada per 
tres municipis: Crevillent, Santa Pola i Elx, aques-
ta última la capçalera comarcal i centre econò-
mic sobre el qual gravita la comarca. El territori 
compta amb una població de 287.659 habitants 
(INE, 2016), dels quals el 10,4% és de nacionali-
tat estrangera. En relació a l’evolució recent de la 
població, la comarca va experimentar un impor-
tant creixement que es capgira l’any 2013, mo-
ment a partir del qual s’inicia un procés de pèrdua 
d’efectius a causa de les emigracions, motivades 
per qüestions laborals, cap a altres territoris amb 
més oportunitats.

Figura 1. Evolució recent de la població. 

L’activitat econòmica de la comarca es basa en 
la indústria del calçat i components, en el cas 
d’Elx; la indústria tèxtil —en concret la catifa—, 
en el municipi de Crevillent, i la pesca i el turis-
me a Santa Pola, a més del sector serveis en el 
qual participen tots ells. D’aquesta manera, el 
77% de les empreses localitzades al Baix Vina-
lopó estan orientades al sector serveis, en con-
cret comerç, transport i hoteleria, que suposa 
el 54,73%.

2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

Des de fa temps es pretén disminuir l’impacte 
ambiental en els municipis per part de la socie-
tat i de l’administració local. La tendència futura 
tendeix a la millora pel que fa al medi ambient.

La tendència demogràfica que tenen municipis 
com Crevillent i Santa Pola per als pròxims anys 
és la de mantenir-se i fins i tot descendir, com a 
Crevillent, a causa de la minva en la immigració; 
no és aqueix el cas d’Elx. 

La qualificació laboral i especialització pro-
ductiva va vinculada a la indústria de la catifa 
a Crevillent, als serveis i el residencialisme a 
Santa Pola, i a la indústria del calçat i els ser-
veis a Elx. La catifa és l’activitat productiva pre-
dominant a Crevillent i, malgrat l’estancament, 

Font. Padró Municipal d’Habitants, INE.
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s’està notant un lleuger creixement. També la 
indústria del tèxtil i de l’alimentació són impor-
tants i, després del sotrac de la crisi, viuen ara 
un petit auge. El calçat ressorgeix també en un 
sector que s’està consolidant per influència de 
la veïna Elx. Actualment, es pretén que l’activi-
tat productiva predominant, que és la catifa, es 
puga de nou rellançar. També se cerca la relo-
calització d’empreses foranes d’aquest muni-
cipi en el sòl industrial vacant que existeix. El 
grau d’implicació i compromís de les instituci-
ons públiques locals en la promoció d’ocupació, 
és elevat. Així s’ha apostat per condicionar les 
zones industrials existents —a partir del Pla 
Estratègic Industrial— per a, en sis anys, millo-
rar la zona industrial amb l’objectiu d’atraure a 
Crevillent indústries i empreses provinents de 
l’exterior1. 

Figura 2. Empreses segons activitat principal, 2016 (Mu-

nicipis amb més de 5000 hab.) Font. Portal Estadístic de 

la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial

Necessitat de posar en valor els recursos am-
bientals, culturals i patrimonials mitjançant la 
formació i el desenvolupament sostenible d’ac-
tivitats econòmiques. La població local no és 

1 Crevillent està en situació límit i demana el suport de les insti-
tucions públiques locals per a la millora. El petit i mitjà empresari 
fomenta accions per a generar dinamisme econòmic i ocupació 
de millor qualitat. Açò és percebut positivament per la societat 
local. El Pla d’Acció Comercial, el Pla Industrial, el Pla de Basars 
i uns altres són iniciatives per a revertir situacions de precarie-
tat laboral i millorar la dinamització socioeconòmica, fomentades 
des de l’àmbit públic i amb el suport de l’àmbit privat. Les debili-
tats són, fonamentalment, la carestia del producte final, la catifa 
local enfront de la d’Àsia. Com a fortalesa, trobem la presència ar-
relada de la Cooperativa Elèctrica Sant Francisco, subministrado-
ra fiable. També la localització estratègica de Crevillent i les bones 
comunicacions. Com a amenaces estan la proximitat d’Alacant i 
Elx com a competència per a la ubicació d’empreses.

conscient de la riquesa natural del municipi a 
causa de la falta de comunicació i informació. 
També afecta la poca conscienciació dels em-
presaris. En el cas de Santa Pola, la conservació 
del medi ambient està supeditada moltes ve-
gades als esforços econòmics de les activitats 
privades. En aquesta localitat, la relació de des-
avantatge urbà i territorial respecte a Alacant i 
Elx en el sistema de ciutats és palpable. Es fa 
necessari un Pla de mobilitat i d’humanització 
que millore la ciutat.

S’ha detectat la manca de lideratge, i la neces-
sitat de transitar cap a altres sectors. Tampoc 
hi ha conciliació de la vida laboral ni flexibili-
tat d’horaris. És menester millorar la formació 
professional integrada, en coordinació amb els 
empresaris. Cal reforçar la responsabilitat soci-
al corporativa. L’administració local arriba tard 
a les demandes dels empresaris i de la ciuta-
dania a causa de la lentitud de la burocràcia. A 
més, l’administració hauria de tenir uns mapes 
consensuats de treball perquè les accions i els 
programes tingueren continuïtat. La política en-
torpeix en moltes ocasions aqueixa continuïtat 
(plans laborals, de formació, estratègies con-
sensuades, etc.). Sens dubte existeixen infra-
estructures deficients i fa falta un major grau 
de conscienciació de l’empresariat i, en el cas 
d’Elx, major conscienciació de la ciutadania en 
el seu conjunt.  

3. DIAGNÒSTIC LABORAL FORMACIÓ

Els Grups d’edat que tenen major dificultat per a 
trobar ocupació són les persones majors de 50 
anys, les persones sense formació i les dones, 
sempre que no siga en l’àmbit de l’hoteleria.
Existeix la necessitat de major formació als tre-
balladors en actiu i als aturats, siga quin siga el 
sector que els ocupa. Al seu torn, s’observa la 
falta de qualificació dels empresaris.

Cal apostar per la formació internacional i la 
comercialització d’empreses. També existeix la 
necessitat de coneixement d’idiomes i, a la ve-
gada, cal incloure en els plans formatius anuals 

Municipi Indústria Construcció Serveis (total)

Crevillent 20,07 8,25 71,68

Elx/Elche 11,72 11,93 76,35

Santa Pola 4,06 11,15 84,80

Total comarca 11,83 11,48 76,69

Municipi
Comerç, 

transport i 
hosteleria

Informació 
i comuni-
cacions

Activitats 
financeres i 
de segurs

Activitars 
inmobilia-

ries 

Activitars 
professionals 

i tècniques

Educació, 
sanitat i ser-
veis socials

Altres serveis 
personals

Crevillent 66,35 1,23 2,72 4,63 1,92 5,93 7,22

Elx/Elche 53,50 1,74 2,60 6,97 18,85 7,22 9,11

Santa Pola 53,66 2,48 3,09 6,36 17,08 6,66 10,66

Total 
comarca 54,73 1,77 2,66 6,68 18,01 7,04 9,10

Figura 2. Empreses segons activitat principal, 2016 (Municipis amb més de 5000 hab.) 

Empreses de serveis segons activitat principal, 2016

Font. Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial

requeriments estructurals formatius per al sec-
tor de la pesca. 

El sector turístic de Santa Pola presenta un mo-
del residencialista basat en el sol i la platja. El 
sector genera estacionalitat i requereix ocupaci-
ons de baixa qualificació. 

Hi ha mancança d’allotjaments, ja que són se-
gones residències que al llarg de l’any estan 
buides, la qual cosa porta al lloguer il·legal. Els 
poders locals i stakeholders evidencien una es-
cassa diversitat de les activitats turístiques.

El comerç en la comarca està format per petits 
comerços de caràcter familiar que han de com-
petir amb les grans superfícies d’Elx i Alacant. Hi 
ha una forta presència associativa en el territori.

La pesca es desenvolupa a Santa Pola, un dels 
primers ports pesquers d’Espanya. No obstant, 
en els últims deu anys es troba en una situació 
de crisi estructural que ha suposat la pèrdua d’un 
27% de la flota. Açò es deu a les dificultats ad-
ministratives i de viabilitat tècnica per al correcte 

desenvolupament de l’activitat, així com a una fal-
ta de rellevament generacional que, lligat al baix 
salari i l’envelliment de la mà d’obra, suposa una 
oportunitat per a accedir al mercat laboral de la 
població senegalesa. Aquesta activitat demanda 
mà d’obra no qualificada. Així mateix, existeix una 
falta de coordinació entre les diferents adminis-
tracions competents en Costes i Ports.

També cal destacar el valor intrínsec de la “Con-
fraria de Pescadors” i del “Grup d’Acció Local 
Pesquer Badia de Santa Pola” com a agents di-
namitzadors del sector. També és important la 
creació de productes com a marca de qualitat, a 
l’estil «Peix de Santa Pola», «Brou de Calder» i 
«Estrella de Mar», fruit de la innovació, col·labo-
ració i promoció empresarial en cooperació amb 
l’administració local.

En relació al mercat de treball, el 67% de la po-
blació treballa en el mateix lloc de residència. 
Tanmateix, aquests valors descendeixen en el 
cas de Santa Pola fins al 49,23% confirmant el 
seu procés de conversió a ciutat dormitori. Açò 
ve motivat pel caràcter terciari del municipi, 
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que no absorbeix població qualificada i que ha 
de cercar ocupació concorde a la seua formació 
fora del municipi.

Així mateix, a Santa Pola s’ha detectat una im-
portant tendència a la recerca de la inserció en 
els cossos del funcionariat públic. Per contra, 

Elx i Crevillent presenten un caràcter més em-
prenedor, amb el suport d’instàncies empresa-
rials i formatives com ara el Centre Europeu 
d’Empreses i Innovació (CEEI) d’Elx, la Universi-
tat Miguel Hernández, la Universitat d’Alacant i 
l’Institut Tecnològic del Calçat i Connexes.

DEBILITATS AMENACES

- Desajust de necessitats de formació i ocupació.
- Obsolescència de l’empresariat.
- Falta de coordinació i cooperació entre les associaci-
ons empresarials i comercials i l’administració pública 
a l’hora de marcar estratègies per al futur.
- Proximitat a Alacant.
- Falta d’infraestructura.
- Sense possibilitat de conciliació familiar.
- Innovació frenada per la desconfiança dels inversors.

- Conflicte entre administracions.
- Falta de planificació estratègica.
- Pèrdua d’inversions.
- Entorn competitiu.
- Entorn socioeconòmic actual d’inestabilitat i crisi.
- Èxode del residencialisme a Santa Pola.
- Falta de qualificació professional.
- Fugida del talent.

FORTALESES OPORTUNITATS

- Situació geogràfica de la comarca.
- Riquesa natural i patrimonial.
- Capacitat emprenedora.
- Clima.
- Alt grau de satisfacció del visitant.
- Fidelització del turisme.

- Ubicació geogràfica del municipi en relació a les 
infraestructures de comunicació.
- Desenvolupament tecnològic que s’està donant en 
tots els sectors.
- Promoció de la comarca a l’exterior.
- Millora de les infraestructures de comunicació.
- Posada en valor dels recursos naturals del municipi.
- Diversificació l’activitat turística.
- Atracció d’empreses a la comarca.
Aposta per la internacionalització.
- Foment de l’associacionisme i el treball cooperatiu.
- Implantació d’una formació professional diversifica-
da i orientada al mercat laboral.
- Creació d’un entorn més amigable per part de l’ad-
ministració cap als empresaris.
- Major flexibilitat i menor burocràcia en relació a les 
ajudes econòmiques.

4. DAFO

5. EIXOS ESTRATÈGICS- PROPOSTES 
DE MILLORA

Al llarg del procés participatiu, han sorgit pro-
postes que han sigut compartides i validades 
en el fòrum ciutadà:

• Diversificar l’activitat turística mitjançant 
la valorització dels recursos naturals, cultu-
rals i patrimonials; desenvolupar activitats 
vinculades a la mar i a l’activitat esporti-
va; generar noves empreses entorn de les 
drassanes i el manteniment de vaixells.
• Reforçar la imatge de la comarca en l’ex-
terior; major suport a emprenedors i majors 
infraestructures d’emprenedoria.
• Aprofitar recursos propis de la mar i el 
litoral per a generar projectes estratègics, 
com els relacionats amb l’aprofitament de 
la posidònia, la salaó i la producció industri-
al pesquera.
• Pesca amb crisi estructural però amb op-
cions de revertir processos a partir d’aprofi-
tament de possibles accions, com ara la im-
plantació d’una indústria transformadora. 
• Generar productes turístics consolidats 
i estratègics lligats al medi natural com 
la mar (nàutica), als espais naturals, als 
esports en general (mitja marató de San-
ta Pola). Crear un turisme de qualitat que 
s’aglutine en un model turístic amb una 
imatge de marca.
• Generar un producte turístic gastronòmic 
que unisca matèria primera de la pesca i 
productes agraris (inclosos els agroeco-
lògics) i hoteleria i restauració. Necessitat 
de col·laboració entre les parts implicades 
(administració, confraria-llotja, hoteleria i 
restauració i productors agraris locals i co-
marcals).
• Crear, gestionar i lligar un model de ser-
veis professionals privats lligats a l’esport 
(fisioterapeutes, medicina esportiva, etc.) en 
coordinació amb el turisme esportiu. 
• Generar proposta d’adaptació d’habitatges 
generalment buits en allotjaments turístics 
reglats (apartaments, bed & breakfast, etc.) 

amb oferta qualificada tot l’any. Generar 
proposta d’adaptació d’habitatges general-
ment buits en allotjaments per a treballa-
dors professionals que es desplacen d’al-
tres territoris.
• Millorar la connexió i connectivitat de la 
comarca.
• Enfortir i crear canals i espais de partici-
pació ciutadana i taules de treball.
• Fomentar la proactivitat i les relaciones 
del teixit associatiu.

6. CONCLUSIONS

En general es fa necessari un pla de formació 
i qualificació que s’ajuste a les necessitats re-
als dels municipis de la comarca, així com el 
foment d’inversions i d’infraestructures per a 
l’emprenedor i que beneficien els joves. És me-
nester que es beneficie el comerç de proximitat 
enfront d’altres activitats comercials. En aquest 
sentit, el teixit associatiu comercial dels muni-
cipis de la comarca necessita més suport de 
l’administració.

Falta una planificació estratègica que dote de 
continuïtat les accions i programes que s’apli-
quen en les diferents legislatures, a llarg termi-
ni, i que supose una anticipació als problemes 
(perspectiva però també prospectiva). 

Cal promoure renovats sectors productius rela-
cionats amb el turisme en el cas d’Elx, el turis-
me sostenible en el cas de Santa Pola, i la revi-
talització del patrimoni en el cas de Crevillent. 

S’haurien d’abordar de forma estratègica i con-
sensuada: les noves tecnologies, els sectors 
productius vinculats a l’economia circular, la 
millora de la precarietat laboral (que ha aug-
mentat per l’arribada de la crisi), així com la 
conciliació familiar, l’escomesa de l’economia 
submergida, i l’establiment d’un renovat mapa 
de professions en els municipis.

En relació a sectors emergents en el territori, 
destaquen: l’agricultura ecològica; la potencia-
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ció de l’artesania; la personalització dels con-
sums; les energies renovables; aplicar Moda i 
Disseny als productes perquè es puguen dife-
renciar; aprofitar el talent i sapiència dels ve-
terans perquè pogueren ajudar i assessorar 
emprenedors vinculats als serveis i a les indús-
tries (actius humans). A més, caldria implemen-
tar activitats turístiques que serviren per a re-
valoritzar el que es té, respectant els recursos 
locals i millorant les condicions de vida de les 
persones que hi treballen. 

Tot açò s’hauria de fer incorporant les noves 
tecnologies, formant i qualificant les dones, 
apostant per la responsabilitat social corpora-
tiva, donant suport al foment de la creació de 
xarxes i fòrums de trobada i treball i lluitant 
contra la irregularitat laboral.  

7. PARTICIPACIÓ PÚBLICA-CIUTADANA

En relació a la participació pública, es van re-
alitzar diversos “focus group” o dinàmica de 
grups, en els quals van participar actors des-
tacats de l’àmbit polític, tècnics municipals, as-
sociacions empresarials (comerç i indústries, 
pesca i agricultura), associacions col·lectives i 
altres. En el cas de la comarca del Baix Vina-
lopó es va dur a terme un fòrum comarcal el 
passat 10 d’octubre en les denominades “Tro-
bades Networking”. En aquesta trobada es 
comptà en un primer moment amb un model 

de fòrum econòmic i social, creat fa dos anys a 
Villena, per a compartir aquestes experiències 
i generar un debat entre els assistents. La se-
gona part de l’esdeveniment, i amb la presència 
de la Vicerectora Nuria Gané, es va explicar el 
projecte AVALEM TERRITORI, es van presentar 
els resultats de la comarca del Baix Vinalopó i 
es va articular un debat final. Així, es va establir 
un grup de PROBLEMES i un altre grup de SO-
LUCIONS, en els quals els assistents només po-
dien votar tres opcions (mètode semàfor: el roig 
el menys important, el groc el més important 
i el verd indiferent); tot açò estava repartit en 
quatre subgrups (Territori, Innovació, Formació 
i Ocupació). El problema més important va re-
sultar ser la dificultat per a trobar ocupació de 
les persones majors de 50 anys, persones sen-
se formació i dones; el següent en importància 
va ser la falta de formació dels treballadors i el 
tercer el desconeixement del patrimoni natural, 
cultural i arqueològic per part de la població lo-
cal. 
Davant aquesta tessitura, les solucions propo-
sades van ser: incentivar la contractació dels 
grups amb majors dificultats per a accedir al 
mercat laboral; millorar les connexions intra- i 
interurbanes en la comarca i desenvolupar pro-
postes basades en els recursos endògens que 
ajuden a posar-los en valor, alhora que servis-
quen per a diversificar l’economia local. Tot açò 
s’ha de fer confeccionant una planificació estra-
tègica de forma consensuada i participada. 

ELCHE

Sefa Jover Peral
Ajuntament d’Elx

Amb data 19 d’octubre de 2016, es publica al DOGV 
la Resolució del 13 d’octubre de 2016, del director 
general del SERVEF, per la qual es convoquen, per 
a l’exercici 2016, les subvencions destinades a fo-
mentar els acords territorials en matèria d’ocu-
pació i desenvolupament local a la Comunitat 
Valenciana, regulades en l’Ordre 12/2016, de 29 
de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball.

Fruit d’aquesta convocatòria, el dia 11 de no-
vembre de 2016, l’Ajuntament d’Elx va signar un 
acord territorial en matèria d’ocupació i desen-
volupament local amb els agents socials més 
representatius del territori (UGT, CCOO i COEPA), 
per a, entre altres coses, la realització d’un es-
tudi o diagnòstic que permetera tenir un millor 
coneixement de la realitat socioeconòmica del 
terme municipal d’Elx.

El municipi il·licità té un territori de 326,07 km2 
i està situat en una localització geogràfica i eco-
nòmica estratègica. Elx ocupa la posició 14 de les 
ciutats espanyoles i la tercera, sense comptar 
les capitals de província, pel que fa a població.

Està situat en la província d’Alacant i és la ca-
pital de la comarca del Baix Vinalopó. La ciutat 
està formada per un nucli urbà compacte que 
se situa en el centre del municipi, composat per 
diferents barris, per un conjunt de pedanies de 
diversa grandària i població resident i per una 

gran quantitat d’habitatges disseminats per tot 
l’àmbit territorial.

El Diagnòstic del Territori s’ha realitzat tenint 
en compte dos grans apartats:

• Anàlisi del Diagnòstic amb perspectiva 
territorial.
• Anàlisi del Diagnòstic amb perspectiva la-
boral.

Per a l’anàlisi del diagnòstic amb perspectiva 
laboral, s’han tingut en compte diferents ítems.
Pel que fa als sectors econòmics i l’ocupació 
que hi generen entre l’any 2012 i el 2016, s’apre-
cia un increment en el nombre de treballadors 
afiliats en la Seguretat Social en tots els sec-
tors. En nombres absoluts, el sector serveis va 
passar de 45.373 a 56.324 i el sector industrial 
d’11.322 a 14.602. Amb un menor augment, es 
troben els sectors de la construcció (de 4.192 a 
4.346) i l’agricultura (d’1.977 a 2.047). Tots els 
sectors superen les xifres de l’inici de la sèrie 
(2012-2016).
Respecte a l’especialització sectorial de l’ocu-
pació en el municipi d’Elx, s’observa, de forma 
general, que trimestre rere trimestre l’ocupació 
es concentra en el sector serveis. En el període 
estudiat (2012 a 2016) el sector serveis suposa 
al voltant del 70 per cent del total de treballa-
dors afiliats en alta, la qual cosa representa set 
de cada deu treballadors del municipi d’Elx; el 
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següent és el sector industrial que, per al perí-
ode estudiat, concentra entre el 17,69 i el 22,32 
per cent del total de treballadors.

Els sectors que concentren el menor nombre de 
treballadors afiliats del municipi són els de la cons-
trucció (5%) i l’agricultura (2,5% aproximadament).

Per al municipi d’Elx, i en el període estudiat, la 
major xifra d’afiliats se situa en el sector econò-
mic del comerç a l’engròs i al detall, en la repa-
ració de vehicles de motor i motocicletes, seguit 
de la indústria manufacturera i l’hoteleria.

Les dades relatives a la distribució dels treba-
lladors afiliats per sectors d’activitat indiquen 
que l’ocupació en el municipi es concentra en 
el sector serveis, al qual corresponen sis de les 
huit principals branques econòmiques. 

Una anàlisi detallada per branques d’activitat 
permet descobrir que, si bé la primera activitat 
rellevant pertany al sector serveis (activitat en 
comerç), la segona en pes no és d’aquest sector, 

sinó del sector industrial (activitat en indústria 
manufacturera).

Respecte de la qualificació dels treballadors, 
s’ha tingut en compte per al seu estudi la “ po-
larització” existent. Aquest és un fenomen que 
descriu el canvi estructural en el mercat de tre-
ball en aquells territoris en els quals la deman-
da de llocs de treball de qualificació mitjana 
decreix, i els de qualificació baixa i qualificació 
alta creixen. És a dir, en l’evolució dels llocs de 
treball s’aprecia un creixement en els extrems 
(baixes i altes qualificacions) alhora que es re-
dueix la zona intermèdia (qualificacions mitja-
nes), formant una distribució en forma d’U.

A nivell local existeix una suau polarització del 
mercat de treball (distribució en forma d’U). 
En el nostre cas, les ocupacions es concentren 
en llocs de treball que no exigeixen una eleva-
da habilitat per a desenvolupar-los. L’ocupació 
es concentra en l’extrem de qualificació mitja-
na-baixa. 

Població total Valor Data Font

Dones 227.659 01/01/2016 INE

Homes 50,4 01/01/2016

Variació població (%) 49,6 01/01/2016

Superfície municipal (km2) 0,2 2015_2016 INE-Ajuntament Elx

Densitat de població (hab/km2) 326,1 2016 Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana

Taxa de natalitat (núm. de naixements x cada 
mil habitants)

698 2016 Ajuntament Elx

Taxa de mortalitat (núm. de defuncions x cada 
mil habitants)

9,9 2015 Ajuntament Elx

Saldo migratori 7,5 2015 Ajuntament Elx

Població estrangera 669 2015 Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana

el Marroc (%) 21.638 01/01/2016 Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana

Romania (%) 19,4 01/01/2016 INE-Ajuntament Elx

Població menor de 16 anys (%) 17,3 01/01/2016 INE-Ajuntament Elx

Població de 16 a 64 anys (%) 17,4 01/01/2016 INE-Ajuntament Elx

Població de 65 i més anys (%) 66,9 01/01/2016 INE-Ajuntament Elx

POBLACIÓ de 65 i més anys (%) 15,7 01/01/2016 INE-Ajuntament Elx

TAULA 1

Font: www.elche.es/datossocioeconomicos (2017)

D’altra banda, s’ha tingut en compte l’ajust en-
tre la formació i l’ocupació en els treballadors 
segons el nivell educatiu i els requeriments del 
seu lloc de treball. Aquestes dades es troben 
reflectides en les taules següents.

Com s’observa, el 51,05 per cent dels treballa-
dors i de les treballadores ocupen llocs de treball 
que es corresponen amb el seu nivell educatiu, 
mentre que el 48,96 per cent estan ocupant llocs 
de treball que no els corresponen, ja siga per in-
fraqualificació o per sobrequalificació. 

El desajust més notori per a la població ocupa-
da es dóna per sobrequalificació, ja que el 39,14 

per cent dels treballadors i de les treballadores 
tenen una formació superior a la requerida en 
el seu lloc de treball.

Des d’una perspectiva supramunicipal, el munici-
pi d’Elx presenta el nivell mitjà d’estudis més baix 
en comparació amb diferents àmbits territorials.

Si bé el nivell mitjà d’estudis d’Elx (amb un 2,64) 
se situa pròxim al de la comarca del Baix Vina-
lopó (amb un nivell del 2,65) i al de la província 
d’Alacant (amb un nivell del 2,76), es troba més 
allunyat de les posicions de la Comunitat Va-
lenciana i de la mitjana nacional (amb un nivell 
mitjà d’estudis del 2,80 i 2,81 respectivament).

Ajust entre formació i ocupació en els treballadors i les treballadores segons el seu nivell educatiu i els re-
queriments del seu lloc de treball

Requeriment del lloc de treball

Ocupació
Bàsica

Ocupació
Mitjana

Ocupació Avan-
çada

totals per educació

Nivell educatiu
del treballador i 

de la treballadora

Baix Adequació Infraqualificació Infraqualificació treballadors i treba-
lladores amb nivell 

baix

Mitjà
Sobrequalifi-
cació

Adequació Infraqualificació treballadors i treba-
lladores amb nivell 

mitjà

Alt
Sobrequalifi-
cació

Sobrequalificació Adequació treballadors i tre-
balladores amb 

nivell alt

totals per 
ocupació

treballadors i 
treballadores 
amb ocupaci-
ons bàsiques

treballadors i treba-
lladores amb ocupa-

cions mitjanes

treballadors i 
treballadores amb 
ocupacions avan-

çades

Estructura i ajust entre formació i ocupació en els treballadors i treballadores del municipi (Elx, 2011)

Requeriment del lloc de treball

Ocupació
Bàsica

Ocupació
Mitjana

Ocupació Avan-
çada

40,96 41,74 17,30
totals per educació

Nivell educatiu
del treballador i 

de la treballadora

15,38 8,65 6,13 0,60

61,38 29,72 28,79 3,09

23,03 2,60 6,82 13,61

totals per 
educació

treballadors i 
treballadores 
amb ocupaci-
ons bàsiques

treballadors i treba-
lladores amb ocupa-

cions mitjanes

treballadors i 
treballadores amb 
ocupacions avan-

çades
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Cal destacar la percepció dels agents en la re-
lació entre ocupació, competència i nivell edu-
catiu. La informació arreplegada en les entre-
vistes a aquests agents per al municipi d’Elx 
indica que les qualificacions requerides segons 
l’ocupació les adquireix el treballador per dues 
vies: formació i experiència en el lloc de tre-
ball. El pes de cada via es relaciona amb el ti-
pus de tasca: com més requerisca la tasca un 
treball manual, més rellevant és l’experiència 
per a l’adquisició de la qualificació necessària 
per a cobrir satisfactòriament el treball, ja que 
aquests llocs de treball són molt significatius 
en el mercat de treball local.

Respecte al paper de la formació en l’aprenen-
tatge laboral, els agents entrevistats assenya-
len:

1) La rellevància de combinar formació i 
experiència mentre la persona està en el 
sistema educatiu. La percepció és que, en el 
municipi d’Elx, és escassa aquesta combi-
nació.
2) L’existència en el municipi de llocs de tre-
ball la qualificació per als quals s’adquireix 
quasi exclusivament per experiència. La 
percepció és que són escasses les oportu-
nitats per a accedir a aquesta via (que anti-
gament cobria el contracte d’aprenent i si-
milars) amb garanties per a l’empresari o 
empresària i el treballador o la treballadora: 
per a l’empresariat pel cost que li suposa 
formar a un treballador o treballadora que 
no produeix (inicialment); i per al treballa-
dor i la treballadora per una negligent apli-
cació de determinats tipus de contractes.

Com a conclusió, els agents posen l’accent en el 
fet que aquestes deficiències deriven en un pro-
blema per a cobrir llocs de treball d’alta qualifi-
cació manual a causa d’una previsible falta del 
relleu generacional (treballadors i treballado-
res amb edat propera a la jubilació el buit dels 
quals no serà cobert per un altre de qualificat). 
Els informants destaquen aquesta situació en 
els sectors de calçat i agricultura.

La recollida d’informació per a dur a terme el 
Diagnòstic del Territori s’ha realitzat amb la 
combinació de tècniques qualitatives (individu-
al i grupal), a través d’entrevistes semiestructu-
rades i focus group.

Els agents informants pertanyen a diferents 
àmbits amb rellevància en el municipi d’Elx, se-
gons els seus perfils. Específicament, els par-
ticipants en el focus group van ser agents que 
van participar en la primera fase d’entrevistes 
individuals i altres agents experts amb implica-
ció en el municipi d’Elx que complementen la 
diversitat del grup. Els diferents agents perta-
nyien a diferents col·lectius amb rellevància en 
el municipi d’Elx.

Els resultats obtinguts a partir de la triangulació 
de la informació extreta mitjançant la combina-
ció d’ambdues tècniques participatives (entre-
vista semiestructurada i focus group), permet 
visualitzar un DAFO des de diferents perspec-
tives dels agents directament involucrats en el 
municipi. 

Fortaleses:

• Capacitat emprenedora dels actors del 
territori.
• Especialització de la indústria del calçat.
• Situació geogràfica del municipi.
• Infraestructures locals.

Debilitats:

• Desajust de necessitats formació-ocupa-
ció, és a dir, la formació actual disponible en 
el municipi i la requerida per les empreses 
locals.
• Obsolescència de l’empresariat, amb 
capacitats inadequades a les necessitats 
actuals del mercat de formació, coneixe-
ment i professionalització. 
• Excessiva dependència d’altres sectors 
cap a la indústria del calçat.
• Deficient promoció (tant interna com ex-
terna). No hi ha una promoció del municipi 

cap a altres regions, ni una comunicació cap 
als il·licitans de la pròpia ciutat en sí i de les 
empreses excel·lents il·licitanes.
• Empreses de petita dimensió: PIMES i mi-
croempreses. La menor grandària dificulta 
l’entrada en altres mercats.
• Escàs comportament col·laboratiu entre 
les empreses del territori i una falta de vo-
luntat d’associacionisme.

Oportunitats:

• La ubicació geogràfica del municipi res-
pecte de la xarxa d’infraestructures en co-
municacions.
• Comportaments del mercat.
• Desenvolupament tecnològic que s’està 
donant en tots els sectors.

Amenaces:

• El canvi tecnològic que afecta cada sector 
productiu. Els agents identifiquen que el mu-
nicipi no està suficientment preparat per a 
adaptar-se i absorbir les noves tecnologies 
i les novetats tecnològiques (siguen socials, 
productives, de processos…).
• Entorn competitiu (competència tant de re-
gions interiors, com de regions estrangeres).
• Entorn socioeconòmic actual d’inestabilitat 
i crisi. 

D’altra banda, existeixen factors que són consi-
derats pels agents una oportunitat i alhora una 

amenaça, i una debilitat i una fortalesa. Aques-
ta divergència posa en relleu que no totes les 
fortaleses i oportunitats són percebudes com a 
beneficioses per a tots els agents en el territo-
ri, ja que depèn de les habilitats i capacitats de 
cadascun per a incorporar-les i reaccionar per a 
adaptar-se. Aquests factors serien:

•L’especialització de la indústria del calçat: 
- És considerada una debilitat per l’exces-
siva dependència que certes economies 
municipals tenen cap a la indústria del 
calçat. 
- És considerada com una fortalesa pels 
avantatges que aporta l’especialització, 
respecte als recursos (mà d’obra i ma-
terials) i competència, de manera que 
presenta un avantatge per generar con-
dicions d’especialització amb la capacitat 
d’atraure empreses i generar un entorn 
propici per al desenvolupament i el crei-
xement en aquesta àrea.

• El desenvolupament tecnològic: 
- Es considerada una oportunidad por ser 
elÉs considerada una oportunitat per ser 
el desenvolupament tecnològic un factor 
que beneficia el creixement econòmic, i 
obri nous mercats i àrees d’actuació en 
el municipi.
- És considerada una amenaça des d’una 
perspectiva de competitivitat: el canvi 
tecnològic afecta en detriment del mer-
cat laboral a causa de la competència que 
genera.



723722

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

EL BAIX VINALOPÓ
LOCALITZACIÓ

EL BAIX VINALOPÓ
COMUNICACIÓ
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EL BAIX VINALOPÓ
POBLACIÓ

EL BAIX VINALOPÓ
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
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EL BAIX VINALOPÓ
FORESTAL

EL BAIX VINALOPÓ
CULTIUS
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EL BAIX VINALOPÓ
CONTRACTES

EL BAIX VINALOPÓ
ATUR
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EL BAIX VINALOPÓ
PATRIMONI

EL BAIX VINALOPÓ
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC
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LA VEGA BAIXA

Asunción López Salvador-Rabaza
Acord Territorial en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local de la Vega Baixa

INTRODUCCIÓ 

El Consorci per al Desenvolupament Econòmic 
de la Vega Baixa (CONVEGA), les Organitza-
cions Sindicals, UGT i CCOO, i la Confederació 
Empresarial de la Província d’Alacant (COEPA), 
integrants de l’ACORD TERRITORIAL EN MATÈ-
RIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
DE LA VEGA BAIXA, han engegat, amb la col·la-
boració de la Conselleria d’Economia Sosteni-
ble, Sectors Productius, Comerç i Treball i en 
el marc d’Avalem Territori, diferents accions a 
favor de l’ocupació en el Baix Segura durant el 
període 2016-2017. 

Una d’aquestes accions és el Programa de Di-
agnòstic del Territori, la finalitat del qual és 
identificar les necessitats reals d’ocupabilitat 
dels municipis de la Vega Baixa, amb l’objectiu 
d’ajustar les polítiques d’ocupació al territori i a 
cadascun dels sectors productius, definint prio-
ritats, objectius i línies d’actuació. 

El diagnòstic desenvolupat en el marc de l’Acord 
Territorial inclou 24 municipis de la comarca 
del Baix Segura (Albatera, Algorfa, Almoradí, 
Benejússer, Benferri, Benijòfar, Bigastre, Callo-
sa de Segura, Catral, Coix, Daia Nova, Daia Vella, 
Dolores, Formentera del Segura, la Granja de 
Rocamora, Xacarella, Montesinos, Oriola, Rafal, 
Redovà, Rojals, Sant Fulgenci, Sant Isidre, Sant 
Miquel de les Salines). 

La Comarca de la Vega Baixa es troba situada en 
l’extrem més meridional de la Comunitat Valen-
ciana. Té una superfície total de 957,23 Km2, re-
presentant el 16,5% del territori provincial amb 
una població de 355.924 habitants, és a dir el 
19,4% de la població de la Província d’Alacant. 

Pel que fa als límits, el territori de la Vega Baixa 
està delimitat al nord amb el  Vinalopó Mitjà  i 
el  Baix Vinalopó, a l’est amb la  Mar Mediter-
rània i a l’oest i al sud amb la Regió de Múrcia, 
concretament amb les comarques del Mar Me-
nor i de l’Horta de Múrcia. 

En aquest àmbit geogràfic destaca el Riu Segu-
ra i l’Horta de la Vega Baixa del Segura, que es 
configuren com a eixos vertebradors del terri-
tori, conferint-li homogeneïtat en les principals 
característiques, història, costums i situació 
econòmica. 

METODOLOGIA 

Com a base per a l’elaboració d’una estratègia 
d’intervenció coherent i viable s’han recollit, d’una 
banda, les dades d’informació quantitativa més 
significatives establertes en la Guia pràctica per 
a la realització de diagnòstics territorials per al 
foment de l’ocupació, elaborada per la Universitat 
de València, i d’altra banda, es reforça amb una 
exhaustiva anàlisi qualitativa, duta a terme mit-
jançant un procés participatiu, en el qual s’han 
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consultat 154 persones a través de diferents ca-
nals de participació.

S’han fet 41 entrevistes en profunditat, a més de 
comptar amb la participació de dos grups de dis-
cussió d’experts i actors coneixedors de la comar-
ca de la Bega Baixa, amb visió global i dinàmica de 
la realitat territorial pel seu coneixement i capaci-
tat analítica. Es tracta d’un total de 20 persones: 
agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, tèc-
nics d’Intermediació Laboral, responsables d’or-
ganismes dedicats al desenvolupament socio-
econòmic, de centres SERVEF-Formació, d’unions 
territorials dels sindicats, d’organitzacions em-
presarials territorials, de les organitzacions del 
tercer sector, polítics de l’administració local amb 
responsabilitats en matèria d’ocupació i promoció 
econòmica, dirigents d’entitats de la societat civil 
local i professorat titular de la Universitat Miguel 
Hernández. A la vegada, i complementàriament 
a aquestes fonts d’informació qualitativa, també 
s’ha redactat un qüestionari dirigit a la ciutadania 
(46 participants) i un altre dirigit al teixit empresa-
rial (15 participants) per a recollir informació so-
bre alguns temes abordats en les entrevistes en 
profunditat. Finalment, s’ha creat el Fòrum Ciuta-
dà, configurat com un instrument permanent de 
participació, possibilitant un diagnòstic en profun-
ditat compartit per la ciutadania, al qual van as-
sistir una trentena de persones.

ANÀLISI DEL DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ DES 
D’UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL

Podem destacar algunes de les variables i indi-
cadors analitzats més significatius per a l’àrea 
objecte d’estudi; per exemple, l’existència d’un 
patrimoni ambiental i cultural que ha de ser 
aprofitat com un motor que genera riquesa a la 
comarca i del que poden beneficiar-se els sec-
tors econòmics predominants en el territori.

Pel que fa a la tendència de l’evolució demogrà-
fica, l’augment de l’esperança de vida i el des-
cens en els índexs de natalitat, estan contribuint 
a l’envelliment mitjà de la població en el territo-
ri, circumstància que s’ha vist reforçada en al-

guns municipis de costa i segona línia de platja, 
com Benijòfar, Oriola, Rojals i Sant Fulgenci per 
l’augment de jubilats estrangers que els agafa 
com a residència habitual. Aquesta inversió de 
la piràmide poblacional planteja reptes lligats a 
l’increment de persones dependents.

Actualment, els sectors productius predomi-
nants en la zona objecte d’estudi són l’agricul-
tura i la indústria agroalimentària. En segon 
lloc, el sector serveis associat al turisme, ho-
teleria, comerç, serveis sociosanitaris, logística 
i, en menor mesura, la construcció. De manera 
que les qualificacions professionals estan rela-
cionades amb aquestes activitats econòmiques. 
Entre les característiques comuns als llocs de 
treball generats, majoritàriament, estan la tem-
poralitat i l’escassa qualificació requerida.

Entre les possibles activitats emergents d’acord 
amb les característiques del territori, la població 
resident i la dinàmica del sistema productiu de la 
zona, estan la realització d’una bona gestió dels 
recursos existents i les tendències del mercat, di-
versificant les activitats agroalimentàries, turísti-
ques, experiències gastronòmiques i culturals de 
qualitat i interrelacionant tots els municipis, gene-
rant així una imatge de marca territorial.

L’empresariat és un element fonamental per a 
crear llocs de treball i generar riquesa en un 
territori. El teixit empresarial en el territori està 
composat principalment per PIMES i microem-
preses, en les quals existeix un grau de consci-
ència innovadora baix i preval la recerca d’inte-
ressos particulars.
ANÀLISI DEL DIAGNOSTIC DE SITUACIÓ DES 
D’UNA PERSPECTIVA LABORAL

En primer lloc, s’ha de fer esment al dèficit de 
transport públic existent en la comarca de la 
Vega Baixa, cosa que afecta els col·lectius més 
desfavorits en els desplaçaments per a la rea-
lització d’accions formatives i l’accés al treball.

En segon lloc, cal destacar que, en termes ge-
nerals, el nivell educatiu de la població és baix, 

a causa de l’abandó dels estudis produït durant 
el període de bonança econòmica. A açò s’uneix 
un desajust entre l’oferta de formació instituci-
onal i la demanda real del teixit productiu.

Una altra de les variables analitzades en relació 
a les característiques de la població de la Vega 
Baixa és l’atur registrat en els últims 10 anys 
segons el gènere. Existeix un major percentatge 
de dones demandants d’ocupació entre 25 i 44 
anys i més de 44 anys, per la qual cosa és ne-
cessari l’impuls de mesures de conciliació fa-
miliar per a no perdre el personal qualificat. La 
desocupació masculina es concentra, en major 
mesura, en majors de 
44 anys.

El sector d’activitat on 
destaquen un major 
nombre de desocupats 
és el de la construc-
ció, a més del sector 
serveis, a causa d’una gran estacionalitat en 
aquest territori. El sector de l’agricultura manté 
unes xifres equilibrades durant aquests anys. 

RESUM DEL DIAGNÒSTIC TERRITORIAL 
INTEGRAT DE L’ACORD TERRITORIAL EN 
MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
LOCAL DE LA VEGA BAIXA

La localització geogràfica i climàtica de la co-
marca es presenta com un actiu fonamental a 
explotar per a atraure talent, empreses i turistes. 
A açò s’uneixen les existents infraestructures de 
transport de carretera, ferrocarril i aeroport pro-
per, que milloren la connectivitat tant dins de la 
comarca com cap a altres territoris, permetent 
potenciar el sector de l’agricultura, el logístic i el 
turisme. En aquest sentit, es fa necessari cercar 
estratègies conjuntes que possibiliten una millor 
connectivitat entre municipis, tant a nivell intern 
com a nivell turístic, per a millorar les connexi-
ons amb l’aeroport i convertir-se en una comar-
ca receptora de turistes. A nivell empresarial, es 
requereix una reivindicació de la Zona d’Activitat 
Logística o Port Sec per a connectar els produc-

tes de la Vega Baixa amb Europa, aprofitant el 
potencial que ofereix la línia ferroviària de mer-
caderies d’alta velocitat. 

D’altra banda, cal destacar l’evident desequilibri 
territorial en els assentaments de la població 
estrangera en determinats municipis del litoral 
i els considerats de segona línia de costa, pro-
vocant un desenvolupament turístic incontrolat, 
poc sostenible, causant la degradació d’ecosis-
temes i la pèrdua de qualitat paisatgística, in-
cloent un recurs natural identitari i generador 
de riquesa en la Vega Baixa, com és l’horta. A 
açò s’uneix la mala gestió de residus urbans, 

agrícoles i industrials. 

No obstant, aquest crei-
xement demogràfic ex-
perimentat pels grups 
de població estrange-
ra i el seu dinamisme 
econòmic, suposa una 

oportunitat per al desenvolupament de noves 
activitats productives i serveis que demanden 
aquests nous residents. 

És per aquest motiu que és imprescindible pro-
tegir no solament els espais rurals i naturals, 
sinó també el patrimoni cultural i etnogràfic 
amb potencial significatiu per a generar ocu-
pació estable i sostenible, que es traduiria en 
arrelament al territori.

Esmentarem els impactes negatius provocats 
per la crisi econòmica des del punt de vista co-
marcal: en primer lloc, la desaparició de teixit 
empresarial dedicat a la construcció i les se-
ues indústries associades, comportant un im-
portant increment de la desocupació, la pèrdua 
d’atracció demogràfica i la migració de població 
altament qualificada cap a altres territoris; en 
segon lloc, les limitacions en les ajudes per a 
la innovació i creació d’empreses tenen com a 
conseqüència la fuga empresarial, així com l’in-
frafinançament que pateix la comarca respecte 
de la resta de territoris que conformen la Co-
munitat Valenciana.

La localització geogràfica 
i climàtica de la comarca 
es presenta com un actiu 

fonamental a explotar per 
atraure talent, empreses i 

turistes.



737736

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

Pel que fa als col·lectius poblacionals amb ma-
jor vulnerabilitat per a la seua reinserció laboral 
en el Baix Segura, es troben els joves, les dones, 
el col·lectiu de diversitat funcional i els majors 
de 45 anys amb baixa qualificació professional. 
Per a afavorir l’ocupació dels diferents perfils 
sociodemogràfics anomenats és necessària 
l’existència de més i millors incentius a la con-
tractació i l’aplicació real de mesures de conci-
liació familiar. Així mateix, cal indicar que els jo-
ves amb estudis superiors no tenen problemes 
d’inserció però sí de disfunció, ocupant llocs de 
treball que no es corresponen amb la seua qua-
lificació professional. Açò suposa una disminu-
ció de la capacitat de la 
força de treball i un fac-
tor de desmotivació.

Aquests aspectes tenen 
efectes negatius en el 
desenvolupament soci-
oeconòmic de la Vega 
Baixa, provocant l’es-
tancament dels proces-
sos d’innovació, que són 
els que porten, finalment, a l’excel·lència dels 
models empresarials.

D’altra banda, la crisi ha possibilitat el re-
plantejament del model productiu basat en el 
desenvolupament urbanístic i el turisme resi-
dencial, passant així a un model que respecta 
el medi ambient i cuida i aprofita els recursos 
disponibles de manera sostenible i conservant 
el paisatge tradicional. A açò s’uneix una major 
conscienciació i predisposició per part de les 
entitats locals, empresarials i la ciutadania a 
col·laborar, a dialogar, a consensuar estratègies 
i projectes comarcals dinamitzadors de l’activi-
tat econòmica i social de la Vega Baixa. 

Al seu torn, aquesta predisposició al treball con-
junt com a comarca Vega Baixa permetrà el fo-
ment i potenciació dels sectors productius pre-
dominants en el territori, l’agricultura, la indús-
tria agroalimentària, el turisme, l’hoteleria, i els 
serveis auxiliars associats a aquests, així com 

el desenvolupament d’altres sectors emergents 
i pels quals s’ha d’apostar, com ara l’agricultura 
ecològica, la transformació agroalimentària, la 
logística de fred, l’agroturisme i ecoturisme, les 
indústries culturals i creatives entorn als valors 
de l’horta, el patrimoni cultural i monumental, 
l’energia solar i altres energies renovables. 
Aquests nous potencials jaciments d’ocupació 
ofereixen una solució conjunta a la desocupa-
ció, la satisfacció de noves necessitats socials i 
la construcció d’una estructura productiva més 
sostenible per al territori.

Malgrat que el sector agrari i turístic són dos 
dels àmbits de produc-
ció més importants de 
l’economia de la comar-
ca i compten amb un 
gran potencial de crei-
xement, hem detectat 
un empitjorament de 
les condicions laborals. 
Les altes taxes de tem-
poralitat, així com l’eco-
nomia submergida en 

aquests sectors són dos fenòmens que es re-
troalimenten, dificultant la requalificació, espe-
cialització i la professionalització dels treballa-
dors, i no permet guanyar en competitivitat en-
front d’altres territoris. Igualment important és 
l’escassetat de recursos hídrics per a aquests 
dos sectors d’activitat. L’aigua i el pla hidrològic 
és una reivindicació del territori sobre el qual 
s’ha de reflexionar en profunditat.

Entre les fortaleses identificades, no menciona-
des fins ara, està la cultura emprenedora, ex-
portadora i comercial, que afavoreix la forma-
ció i autoconeixement, a més de l’existència de 
seus universitàries i centres de formació.

De la mateixa manera, una gran fortalesa és 
la infraestructura existent de les Agències de 
Desenvolupament Local i entitats supramuni-
cipals com CONVEGA, creades amb la finalitat 
de donar impuls a l’economia local i comarcal, 
promoure i desenvolupar una formació adequa-

da per a la capacitació dels treballadors i afa-
vorir-ne la inserció efectiva, donar suport a la 
consolidació i la cooperació entre les empreses 
i impulsar i gestionar pactes territorials d’ocu-
pació, entre altres funcions.

Finalment, s’ha detectat una forta identitat inter-
na de la comarca de la Vega Baixa. La zona ob-
jecte d’estudi té una marcada personalitat terri-
torial i cultural. És per aquest motiu que existeix 
la necessitat d’aconseguir la identitat externa 
per mitjà de la creació d’una marca territorial 
com a aval dels seus productes i serveis d’alta 
qualitat amb capacitat de generar confiança cap 
a altres ciutadans, empreses i territoris.

Per tot l’exposat, la comarca del Baix Segura 
s’enfronta a reptes significatius: d’una banda, la 
reorientació del model productiu basat en els 
sectors tradicionals característics del territori, 
l’agricultura i el turisme, com a activitats amb 
valor i valorades, és a dir, amb la generació de 
valor afegit en el desenvolupament de l’agroin-
dústria, turisme i logística, tenint com a màxima 
la qualitat; a més, la Vega Baixa necessita adop-
tar una posició més activa davant la innovació i 
l’I+D sobre la base d’aquests actius, reduint la 
dependència del sector de la construcció. Per 
altre costat, cal, a més, l’adequació de la forma-
ció professional reglada i no reglada en els sec-
tors d’activitat clau per a l’economia comarcal, 
facilitant la inserció dels recursos humans en el 
mercat laboral per a la millora de la competiti-
vitat de les empreses.

Per a la consecució efectiva d’aquests objectius 
clau és necessària la implicació absoluta dels 
agents econòmics, tant a nivell privat com pú-
blic i de la ciutadania, apostant i impulsant les 
xarxes territorials, socials i institucionals, tot 
creant consciència de treball col·lectiu.

D’aquesta manera, s’ha de fomentar la cultura 
de diàleg social com un actiu addicional que in-
crementa la competitivitat del teixit empresarial 
de la Vega Baixa i, conseqüentment, la generació 
de noves oportunitats laborals per a la població 

en general i, en particular, per a aquells col·lec-
tius amb majors dificultats d’accés a l’ocupació. 
Al seu torn, possibilita la creació d’una estratè-
gia de desenvolupament consensuada entre les 
entitats públiques, organitzacions empresarials 
i la ciutadania. 

Identificats els sectors productius amb potenci-
al, és necessari el desenvolupament d’infraes-
tructures de suport, impulsades i dutes a terme 
des de la iniciativa pública amb la creació de 
centres tecnològics i l’organització de punts de 
trobada innovadors; així com des de la iniciativa 
privada amb l’agrupació i associació del teixit 
empresarial del sector per a un futur desenvo-
lupament de projectes col·lectius de col·labora-
ció i cooperació.

POSSIBLES PROPOSTES O LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Arran del diagnòstic territorial integrat de 
l’Acord Territorial en matèria d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de la Vega Baixa rea-
litzat, es plantegen els aspectes vertebradors i 
les possibles propostes dirigides a la millora de 
l’escenari laboral del territori de la Vega Baixa. 

La principal finalitat d’aquestes propostes és 
impulsar el creixement econòmic comarcal i el 
sosteniment de l’ocupació, evitant que les pos-
sibles fluctuacions econòmiques ocasionen for-
tes pèrdues de llocs de treball en un futur.
Marca Territori. Necessitat de consensuar una 
marca territorial per a la Vega Baixa com a un 
projecte d’imatge, innovació i diferenciació. Es 
tracta d’una proposta de treball conjunt, col·la-
boratiu a nivell comarcal (entitats públiques, 
teixit empresarial, associatiu i ciutadania), a 
més d’una col·laboració real per al desenvolu-
pament del territori, qualitat de tots els produc-
tes i serveis que ofereix la comarca. 

Sector Agroalimentari. Impuls de la innova-
ció en la transformació agroalimentària per a 
augmentar el valor afegit i la competitivitat, la 
productivitat i sostenibilitat dels productes de la 
indústria agroalimentària de la Vega Baixa.

Entre les fortaleses 
identificades estan la cultura 
emprenedora, exportadora i 
comercial, que afavoreix la 

formació i autoconeixement, 
a més de l’existència de seus 

universitàries i centres de 
formació.



739738

DIAGNÒSTICS TERRITORIALS

Turisme Sostenible. Transformació del model 
turístic de la Vega Baixa cap a la qualitat i in-
novació, apostant per la promoció d’activitats 
turístiques competitives, diferenciadores i di-
versificades amb capacitat d’atraure al públic.

Ocupació i Emprenedoria. Increment de l’ocu-
pabilitat i inclusió social de persones en situació 
de desocupació i foment de la cultura emprene-
dora en la comarca de la Vega Baixa, potenciant 
la creació i consolidació de negocis i iniciatives 
empresarials sostenibles entre els i les profes-
sionals en atur de la Vega Baixa.

Amb els resultats d’aquest estudi i amb les pos-
sibles línies d’actuació es pretén configurar una 
comarca innovadora i cohesionada que conser-
ve els seus recursos naturals, patrimonials, cul-

turals i humans; que contribuïsca amb els seus 
esforços a reduir la desocupació i augmentar la 
competitivitat dels sectors productius del ter-
ritori; que aprofite el seu potencial turístic de 
manera sostenible i respectuós amb el medi 
ambient, oferint serveis d’alt valor afegit; que 
cree ocupació de qualitat sobre la base de la 
transformació de l’excel·lent matèria primera 
disponible en el territori. Aquests aspectes són 
fonamentals per a la diferenciació, competiti-
vitat i lideratge comarcal amb capacitat d’ac-
tivar la confiança en el mercat i en la societat 
en general. A més, compta amb la participació 
ciutadana i la integració intercultural, forma i 
reté talents, i planifica les seues estratègies de 
desenvolupament comarcal amb els diferents 
agents que conformen el territori.

LA VEGA BAIXA
LOCALITZACIÓ
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LA VEGA BAIXA
COMUNICACIÓ

LA VEGA BAIXA
POBLACIÓ
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LA VEGA BAIXA
ESPAIS NATURALS PROTEGITS

LA VEGA BAIXA
FORESTALES
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LA VEGA BAIXA
CULTIUS

LA VEGA BAIXA
CONTRACTES
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LA VEGA BAIXA
ATUR

LA VEGA BAIXA
PATRIMONI
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LA VEGA BAIXA
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC

EL LITORAL SUD

Liberto Carratalá Puertas, Raúl Ruiz Callado, 
Pablo de Gracia Soriano, Antonio Casasús Chorques
Universitat d’Alacant

INTRODUCCIÓ

El territori estudiat està format pels municipis 
de Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada i 
Torrevieja, situats en el litoral sud de la província 
d’Alacant. Guardamar del Segura compta amb 
una superfície de 3.558,45 km2, la de menor àrea 
dels tres municipis estudiats. Per sobre d’ella, en 
extensió, es troba Torrevieja, amb 7.143,77 km2 
i la major de totes, Pilar de la Horadada, amb 
7.785,50 km2.

Els tres municipis formen part d’un gran espai 
turístic residencial localitzat al sud de la Comu-
nitat Valenciana. Es tracta d’una aglomeració 
amb forma de corredor urbà litoral que s’estén, 
de nord a sud, pels municipis de Guardamar del 
Segura, Torrevieja i Pilar de la Horadada.

L’activitat immobiliària de les últimes dècades 
ha aconseguit que els nuclis urbans es transfor-
men al mateix temps que es desenvolupava el 
sector de la construcció. Aquest, va donar lloc a 
nombrosos assentaments disseminats al llarg 
de la línia del litoral i en direcció cap a l’interior.

La conurbació costanera formada per Guard-
amar del Segura, Torrevieja, Pilar de la Horada-
da i Orihuela Costa compta amb una població de 
més de 150.000 habitants permanents, xifra que 

es veu augmentada durant els períodes de va-
cances.

Donada la proximitat dels nuclis poblacionals, 
és freqüent que es produïsquen desplaçaments 
diaris intermunicipals per motius laborals, co-
mercials, sanitaris o educatius. De fet, Torrevieja 
compta amb serveis sanitaris de caràcter públic 
i privat, oferint hospitalització i consultes mè-
diques especialitzades del Sistema Valencià de 
Salut i serveis mèdics especialitzats en atenció 
mèdica oncològica. D’aquesta atenció no disposa 
Guardamar i Pilar de la Horadada. També exis-
teix oferta formativa especialitzada en matèria 
de turisme i hoteleria a Torrevieja i Guardamar. 
A aquesta última acudeixen freqüentment estu-
diants que resideixen en qualsevol de les altres 
dues localitats.

L’Acord Territorial d’Ocupació Litoral Sud (ATELS) 
naix el novembre de 2016, com a reflex dels 
acords adquirits pels ajuntaments de Guard-
amar del Segura, Pilar de la Horadada i Torrevi-
eja en el Conveni Marc de Col·laboració signat el 
juliol d’aqueix mateix any. La necessitat de tro-
bar una solució al problema de la desocupació 
en aquest territori i el compromís per promoure 
el desenvolupament econòmic i social van ser 
els principals motius que van impulsar aquesta 
iniciativa.
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L’ATELS es va marcar com a objectius diagnos-
ticar la realitat socioeconòmica dels territoris, 
planificar projectes conjunts per a crear ocupa-
ció, coordinar polítiques i programes de formació 
i promoció de l’ocupació i sol·licitar programes al 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) 
i a la Unió Europea per al foment de l’ocupació.

Van signar l’ATELS els ajuntaments esmentats, a 
més dels sindicats Comissions Obreres (CC.OO.) i 
Unió General de Treballadors (UGT) i la Confedera-
ció Empresarial de la Província d’Alacant (COEPA)..

ANÀLISI TERRITORIAL 

A Guardamar del Segura, 
en l’any 2016, la població 
total era de 15.386 habi-
tants, la qual cosa supo-
sa un descens de l’1,3% 
pel que fa a 2015, any en 
el qual es van comptabi-
litzar 15.589 residents (203 persones menys). No 
obstant açò, aquesta xifra és major que l’obser-
vada l’any 2007, quan es van registrar 15.132 ha-
bitants. En l’última dècada, el valor més alt es va 
aconseguir l’any 2012 amb una població oficial de 
17.138 habitants.

En el cas de Pilar de la Horadada, en 2016 van 
residir en el municipi un total de 21.348 perso-
nes. Pel que fa a l’any 2015, suposa un descens 
de l’1,3% en comptabilitzar-se 281 veïns menys. 
L’any 2007 es van registrar 20.338 residents, la 
qual cosa suposa un 4,73% menys que en 2016. 
L’any 2013 Pilar de la Horadada va comptar amb 
la major població de l’última dècada, amb 23.670 
individus residint en el municipi. 

L’any 2016, Torrevieja tenia una població resident 
de 84.213 individus. Açò suposa un descens pel 
que fa a 2015 del 4,78% en termes relatius i de 
4.234 persones en termes absoluts. L’any 2007 
es van registrar 94.006 residents en el munici-
pi, és a dir, un 10,41% més que l’any 2016. Tor-
revieja va aconseguir el màxim l’any 2013 amb 
105.205 residents.

L’estructura de la població és similar en les tres 
localitats. En tots els casos la piràmide de po-
blació té forma de pagoda, figura que en termes 
demogràfics representa una població tendent a 
l’envelliment. Així, es pot observar com existeix 
un eixamplament del cos en els grups d’edat 
centrals, açò és, entre els 25 i 44 anys. A més, 
presenta un altre eixamplament de la figura en 
la zona pròxima a la cúspide de la piràmide, la 
qual cosa indica la presència d’un efectiu de po-
blació nombrós que té més de 65 anys. Aquest 
és un tret característic dels tres municipis, i està 
absent en la piràmide representativa de l’estruc-
tura de població de la província d’Alacant i de la 

Comunitat Valenciana.

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL

En el territori objecte 
d’estudi existeix una 
demanda de baixa in-

tensitat de personal qualificat. És un mercat 
de treball de serveis, composat per empreses 
xicotetes (principalment de caràcter familiar) i 
en el qual es demanda personal eventual per a 
cobrir necessitats puntuals. 

És un mercat de treball de baixa qualificació, en 
el qual un jove titulat habitualment cerca opor-
tunitats laborals d’acord amb el seu nivell de 
qualificació en altres llocs, atès que no existeix 
una demanda capaç d’absorbir aquest sector 
de la població. Es pretén canviar aqueixa cir-
cumstància, ja que s’identifica com una manera 
d’oferir productes i serveis de major valor afe-
git i, per tant, de major qualitat que l’actual. 

SECTORS ECONÒMICS

En general, les empreses radicades en el territo-
ri són de petites dimensions, de naturalesa fami-
liar i poc orientades a la innovació en qualsevol 
dels seus aspectes (producte, processos, orga-
nització i comercialització). El sector primari és 
important a Pilar de la Horadada, on destaquen 
la cooperativa Surinver, entitat de dimensió mit-

jana, fortament orientada a la innovació i a l’ex-
portació. En la resta dels municipis, les explota-
cions són de petites dimensions i es dediquen a 
conrear productes hortofrutícoles.

El sector secundari està poc desenvolupat i 
la indústria és pràcticament inexistent. És ne-
cessari que el planejament urbanístic servisca 
d’incentiu per a l’assentament d’empreses amb 
activitat industrial.

El sector terciari, representat pel sector turístic, 
és el predominant en tot el territori. El formen 
els establiments de petites dimensions dedicats 
a l’hoteleria (hotels, restaurants, bars i cafeteri-
es), càmpings, i totes aquelles empreses turísti-
ques dedicades a l’organització d’activitats d’oci 
en la platja o en el medi natural circumdant.

El sector quaternari (empreses dedicades a la 
informació) i el quinari (serveis culturals i d’oci) 
estan poc desenvolupats.

Els informants consultats han coincidit que exis-
teix un enorme desequilibri en relació a l’apor-
tació de cadascun dels sectors a l’economia del 
territori. El sector de serveis turístics és predo-
minant i està hiperdesenvolupat, encara que el 
nivell dels serveis que ofereix, principalment en 
l’àmbit de l’hoteleria, és de baixa qualitat.

Aquesta dependència del territori no solament 
se circumscriu a l’àmbit de l’hoteleria i els ser-
veis turístics, també a l’estacionalitat que el 
caracteritza, la qual cosa repercuteix en la in-
cidència de la desocupació, especialment en els 
mesos denominats “de temporada baixa”. En 
aquestes circumstàncies, es fa imprescindible 
una reconversió de l’oferta que atraga visitants 
fora del període de vacances, així com augmen-
tar l’atracció per la indústria, sector amb gran 
capacitat d’ocupabilitat.

ANÀLISI LABORAL-FORMATIU

La població ocupada resident a Guardamar 
l’any 2011 (l’últim del que es disposa la dada) 

va ser de 4.746 persones. D’elles, 2.620 treba-
llaven en aquest municipi, 1.111 ho feia en la 
mateixa comarca en un altre municipi i 446 ho 
feien en localitats de la resta de la província.

Pel que fa a la desocupació registrada a Guard-
amar en 2016, descomposat per sexes, 625 van 
ser dones (190 en 2007) i 470 homes (163 en 
2007), amb un total d’1.095 (353 en 2007). Per 
sectors d’activitat, es van comptabilitzar 30 atu-
rats en l’agricultura (5 en 2007); 77 en la indús-
tria (27 en 2007); 90 en la construcció (40 en 
2007); 883 en serveis (275 en 2007) i 15 sense 
activitat econòmica (6 en 2007). 

Per grups d’edat, la desocupació a Guardamar 
es concentra en les persones majors de 44 
anys (546 aturats, 116 en 2007) i entre els 25 
i 44 anys (488 aturats, 199 en 2007). Tenint en 
compte també el sexe, el grup més castigat és 
el de les dones majors de 44 anys (305 atura-
des); dones entre 25 i 44 anys (297 aturades) i 
homes majors de 44 anys (241 aturats). Consi-
derant la nacionalitat, 775 de les persones atu-
rades són espanyoles i 320 estrangeres.

A Torrevieja la població ocupada resident va ar-
ribar fins a les 22.140 persones; d’elles, 16.108 
persones treballaven en aquest mateix municipi; 
2.207 tenien el seu lloc de treball en altres locali-
tats de la comarca; i 767 ho tenien en altres mu-
nicipis de la província d’Alacant. Un total de 1.158 
treballaven en altres comunitats autònomes.

La desocupació registrada a Torrevieja per se-
xes en 2016 va ser de 4.684 dones (1.971 en 
2007) i 4.044 homes (1.794 en 2007), per a fer 
un total de 8.728 aturats (3.765 en 2007). Per 
sectors d’activitat, es van comptabilitzar 282 
aturats en l’agricultura (66 en 2007); 401 en la 
indústria (162 en 2007); 1.181 en la construcció 
(797 en 2007); 6.655 en serveis (2.632 en 2007) 
i 209 sense activitat econòmica (108 en 2007). 
Atenent a l’edat de les persones aturades, a Tor-
revieja l’atur es concentra en les persones ma-
jors de 44 anys (4.611 aturats, 1.336 en 2007) i 
entre els 25 i 44 anys (3.542 aturats, 2.022 en 

El sector terciari, representat 
per el sector turístic, és 
el predominant en tot el 
territori, fonamentat en 

empreses lligades a l’oferta 
turística del litoral.
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2007). Tenint en compte també el sexe, el grup 
més castigat és el de les dones majors de 44 
anys (2.387 aturades); homes majors de 44 
anys (2.224 aturats) i dones entre 25 i 44 anys 
(2.010 aturades). Tenint en compte la naciona-
litat dels aturats, 5.725 són espanyols i 3.003 
estrangers.

A Pilar de la Horadada, la població ocupada re-
sident va ascendir fins a les 6.571 persones. 
D’elles, 3.684 treballaven en aquest municipi; 
349 ho feien en la mateixa comarca i 1.978 ho 
feien en una altra comunitat autònoma.

En aquest municipi les xifres de desocupació 
per sexes en 2016, va ser de 766 dones (169 en 
2007) i 583 homes (159 en 2007), sumant un to-
tal d’1.349 (328 en 2007). Per sectors d’activitat, 
es van registrar 169 aturats en l’agricultura (23 
en 2007); 71 en la indústria (22 en 2007); 134 
en la construcció (73 en 2007); 941 en serveis 
(204 en 2007) i 34 sense activitat econòmica (6 
en 2007). 

Per grups d’edat, la desocupació a Pilar de la 
Horadada es concentra en les persones entre 
25 i 44 anys (627 aturats, 199 en 2007) i en-
tre els majors de 44 anys (590 aturats, 102 en 
2007). Basant-nos en l’edat i el sexe, el grup 
més castigat és el de les dones entre 25 i 44 
anys (384 aturades); dones majors de 44 anys 
(324 aturades) i homes majors de 44 anys (266 
aturats). Quant a la nacionalitat de les persones 
que cerquen treball, 948 són espanyols i 401 
estrangers.

La formació es considera clau per a transfor-
mar una realitat inqüestionable en el territori: 
la baixa qualificació professional de la població 
i, sobretot, el desajust existent entre l’oferta 
formativa que es dóna en els tres municipis i 
les necessitats de les empreses del territori. 
Aquesta situació afecta els sectors productius 
predominants en els serveis turístics i l’hote-
leria, particularment en la capacitació i domini 
de llengües estrangeres.

La principal variable que influeix en aquesta si-
tuació és l’escassetat de recursos disponibles 
per a adaptar i millorar la formació professio-
nal existent, reglada i no reglada, que es cons-
tata per la falta d’instal·lacions per a ampliar-la, 
la precarització de la plantilla docent patida en 
l’última dècada o la impossibilitat que els ajun-
taments puguen assumir competències en ma-
tèria d’ocupació referides a la formació.

També s’ha detectat que els canals d’informació 
a la població sobre l’oferta formativa orientada a 
l’ocupació són insuficients, així com les formes 
de finançament disponibles per als col·lectius de 
població amb escassos recursos econòmics, els 
principals afectats per la desocupació. Un altre 
factor important que limita l’accés a la formació 
per a l’ocupació és la incompatibilitat d’horaris 
entre aquelles persones que tenen un treball i 
l’oferta disponible de formació contínua.

Igualment, cal destacar que existeixen obsta-
cles per a l’accés a la formació representats 
per la falta d’infraestructures de comunica-
ció i el deficient servei de transport públic que 
connecta els tres municipis entre sí o amb uns 
altres de la comarca i la província. Els entrevis-
tats coincideixen a afirmar que aquesta situació 
redueix les possibilitats d’estudiar o de trobar 
una ocupació fora de la localitat.

CONCLUSIONS

Les dades obtingudes apunten al fet que els 
municipis que formen el territori estudiat han 
d’atendre, sense dilació, la millora de les condi-
cions en quatre àmbits ben definits: els trans-
ports i infraestructures de comunicació, la 
formació, la innovació i l’equilibri dels sectors 
productius.

Referent a la dimensió de les infraestructures 
de comunicació i els transports, és necessari 
modificar els plans urbanístics per a millorar 
l’accessibilitat dels disseminats, l’ampliació 
dels quilòmetres dedicats als carrils-bici, des-
tinar carrers i zones per a vianants i la millora 

de les zones verdes. També es demanda el des-
doblament de la carretera N-332 i l’abaratiment 
dels costos de transitar per l’autopista AP-7. De 
la mateixa manera, és urgent abordar la proble-
màtica que planteja l’actual servei de transport 
públic per a aconseguir que siga més eficient.

Pel que fa a l’àmbit formatiu, es considera im-
prescindible dedicar més recursos a la cons-
trucció de noves instal·lacions que permeten 
ampliar l’oferta de formació professional i 
l’ajusten a la demanda de les empreses locals, 
amb la finalitat d’elevar la qualificació dels re-
cursos humans locals.

La innovació es presenta com una via per a acon-
seguir la transformació del model productiu, di-
versificant-lo i adaptant-lo a la temporada baixa. 
Per a aquesta finalitat, es fa necessari que aques-
tes pràctiques incidisquen en l’àmbit privat i pú-
blic, sent aquest últim l’encarregat de crear les 
condicions necessàries perquè el primer aprofite 
les oportunitats de finançament existents. Primer 
caldrà vèncer obstacles, com ara la nul·la o escas-
sa cultura innovadora de les empreses, la manca 
de recursos humans amb formació per a execu-
tar projectes innovadors, la insuficient proximitat 
de la universitat i la investigació a l’empresa, i el 
dèficit de xarxes de col·laboració d’una legislació 
propícia per a la innovació.

Finalment, és necessari que aquesta transfor-
mació del model productiu tinga com a base un 
model de desenvolupament territorial equilibrat.

PROPOSTES DE MILLORA

Les propostes de millora s’han realitzat en re-
lació a les aportacions dels diferents actors so-
cials entrevistats, dels participants en els grups 
focals i de la ciutadania que va participar en 
els fòrums ciutadans. Aquestes s’han agrupat 
en cinc dimensions: institucions, competitivitat, 
equitat, identitat i sostenibilitat.

1. Institucions: promoure el bon govern, 
amb més participació de la ciutadania en 

la presa de decisions; una millor assigna-
ció dels recursos, sobretot els destinats a la 
formació; promoure una imatge positiva del 
territori; promoure la col·laboració intermu-
nicipal; canvis en l’activitat dels sindicats i 
organitzacions empresarials amb l’objectiu 
que col·laboren estretament.
2. Competitivitat: promoure la innovació i la 
investigació en el sector públic i privat; la 
col·laboració públic-privada a través d’es-
pais de coworking o de treball en coopera-
ció; la creació de fòrums de discussió sobre 
inversions; investigar sobre noves vetes de 
mercat; crear una regulació que facilite l’ac-
tivitat, creixement i expansió de les empre-
ses; promoure econòmicament el territori 
organitzant esdeveniments tals com fires 
i congressos, entre altres; la millora de les 
infraestructures i comunicacions; planifi-
car i dissenyar de manera estratègica el 
disseny de polítiques d’ocupació; potenciar 
l’agricultura ecològica; impulsar el turisme 
rural i mediambiental; articular el mercat 
comarcal interior-exterior; desenvolupar la 
indústria de les energies renovables, etc.
3. Equitat: posada en pràctica de mesures 
de sensibilització perquè la població supere 
els rols tradicionals de gènere; promoure 
ajudes per a la contractació de dones i la 
conciliació familiar i laboral; subvencionar 
la formació laboral de persones amb pocs 
recursos; adoptar mesures per a facilitar la 
integració social dels immigrants.
4. Identitat: elaborar un pla de conservació 
del medi natural i del patrimoni cultural; in-
vertir en la rehabilitació, si escau, i posada 
en valor del patrimoni local; promoure pro-
fessions i oficis que desenvolupen el turis-
me cultural.
5. Sostenibilitat: implementar polítiques 
encaminades a millorar la mobilitat amb 
criteris de sostenibilitat mediambiental 
(l’ampliació dels carrils-bici, la promoció 
del transport públic); millorar la gestió dels 
residus urbans i la neteja viària i sensibi-
litzar la ciutadania sobre la importància de 
l’ús racional de l’aigua.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La participació de la ciutadania ha sigut una 
part crucial en els mètodes i tècniques aplicats 
en aquest estudi. La seua intervenció ha servit 
per a complementar l’aportació dels experts, en 
moltes ocasions coincidint i matisant la valora-
ció que s’ha fet de la situació de l’ocupació en el 
territori estudiat.

El procés participatiu s’ha articulat en tres fa-
ses: difusió pública de les activitats proposades, 
realització dels tallers participatius i posada en 
pràctica del fòrum ciutadà. En total, han pres 
part en aquest procés 188 persones perta-
nyents als tres municipis estudiats. A més, s’ha 
constatat la presència en aquestes activitats de 
tècnics municipals, regidors amb responsabi-
litat en matèria d’ocupació, tècnics d’interme-
diació laboral, directius de centres de formació 
professional, responsables d’organitzacions i 
associacions locals (comerciants, empresaris, 
mares i pares d’alumnat d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària, veïns, etc.), empresaris 

i ciutadania (estudiants, treballadors, joves, do-
nes, aturats de curta i llarga durada, etc.).

En la fase de difusió pública es va presentar la in-
vestigació a la població dels tres municipis. Les 
notes i rodes de premsa i les xarxes socials d’in-
ternet (Facebook, Twitter, blogs, etc.) van ser eines 
imprescindibles per a fer-ho. Els tallers partici-
patius es van dur a terme en els tres municipis 
entre l’1 i el 16 de juny. Es van aplicar tècniques 
DAFO i es van construir sociogrames. Finalment, 
el 24 d’octubre va tenir lloc el Fòrum Ciutadà, on 
es van presentar els resultats de la investigació i 
la ciutadania va participar en la priorització de les 
propostes d’actuació en funció de la urgència o la 
necessitat de les mateixes i la percepció de viabi-
litat en la seua posada en pràctica.

Aquesta experiència ha evidenciat la pertinèn-
cia de la participació ciutadana en la confecció 
del diagnòstic territorial per l’ocupació, do-
nant-li veu en la definició dels elements endò-
gens necessaris per a un òptim desenvolupa-
ment socioterritorial. 

GRÀFICS
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