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0 Parcs Naturals 
22 Parcs Naturals CV

1 Paratge Natural Municipal:

El 17,4% tenen més de 65 anys 
2,1 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Dades de l'any 2020

Població: 122.438 h.
2,4% de la població de la CV

Superfície: 395 Km2 
1,7% del total de la CV

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +47,54%

78 BRLs (Béns de Rellevància Local)
1,5% CV

8 Societats Musicals 
1,5% CV

6 festes reconegudes: 

1.503

BIC i Inmaterial: Pa Beneit  (Torre de les Maçanes, la Torremanzanas) 
Festes d'interés turístic autonòmic: Festes Patronals i de Moros i Cristians 
(Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig)
Festes d'interés turístic provincial: Desembarcament – festes de Moros i   
Cristians (el Campello), Festes de Fogueres i Barraques (Sant Vicent del  
Raspeig/San Vicente del Raspeig) i Moros i Cristians (Xixona/Jijona) 
Festes d'interés turístic local: Entrà de les Vaques (Tibi)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació i la Innovació 

de l'Alacantí- ACTEI 
l'Alacantí

162

Saldo migratori VLC*: +2.025 persones    

Densitat: h/Km2 
217,41 CV 

ACTEI   CV
82.987 h. 
4.120.729 h. 122.438 h. 

5.057.353 h. 

Els Plantadets
(Xixona/Jijona)

310,32 ACTEI

72

PATRIMONIO CULTURAL DEMOGRAFIA 

1 Situació actual

Comunitat Valenciana       Altres comunitats             Estrangers

18 BICs (Béns d'Interés Cultural)

0,9% CV

   MEDI AMBIENT 
Superfície protegida: 63 Km2 
15,9% de la superfície del ACTEI



Castelló (11%) València (50%)
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8.707 empreses:
2,3% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 81.107 personas 
2,5% del total de la població de la CV en edat de treballar 
66,2% de la població d'ACTEI

Persones parades: 9.435 persones
11,63% sobre població en edat de treballar
0,59 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 9,68% indefinits
0,84 punts percentuals per davall de la mitjana CV

7,1% 42,2%

0%

ACTEI
CV

25% 50% 75% 100%

1,3%
78,5%

3,4%         15,0%        6,8% 74,8%

Indústria 4,5%

Construcció 12,3%

Serveis 81,9%

Alacant(39%)

0%

0%

ACTEI
 CV

CV

ACTEI
 CV

25%

25%

50%
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75%

75%

100%

100%

6,0% 13,0% 56,6%

1,4%
10,6% 74,5%

 14,0% 15,5%        6,4% 64,1%

3,3%      13,1%         8,3% 69,6%

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

Dades de l'any 2020

% d'empreses per sectors en  
ACTEI

12,1%

9,5%

24,4%

50,7%

8,1%
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2,3%

ACTEI

3,1%

7,1%

78,2%

10,6%
1,1%

1 Situació actual

Persones parades per grups d'edat:

-25 anys 25-44 anys  +44 anys

% Noves afiliacions a la Seguretat Social per sectors:
Agricultura                  Indústria Construcció Serveis

% Contractes per sector activitat:

% Demandants d'ocupació per sector:

Agricultura                  Indústria

Agricultura            Indústria           Construcció

Agricultura            Indústria           Construcció             Serveis          Diversos

Serveis

ServeisConstrucció

MERCAT LABORAL SECTORS PRODUCTIUS

% Total afiliats a la SS per sector:
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TERRITORI TECNOLOGÍAMERCAT LABORAL

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria 
d'ocupació ACTEI
Homes Comunitat Valenciana
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Localització. Els municipis del Pacte 
es troben localitzats en el centre de la 
província d'Alacant, a la comarca de 
l'Alacantí. Està format per set 
municipis que es distribueixen en tres 
àmbits espacials: municipis confron-
tants amb la ciutat d'Alacant; Xixona, 
amb un perfil específic intermedi entre 
l'interior i la costa; i un conjunt de 
municipis de dimensions reduïdes i 
d'interior.

El territori d'ACTEI-l'Alacantí està 
integrat per diferents paratges d'alt 
valor paisatgístic, sobretot a l'interior. 
Compta també amb diferents zones de 
bany marítimes amb una qualitat 
òptima.

Manca d'identitat territorial entre els 
municipis que conformen la comarca 
de l'Alacantí.

Població. Comarca més poblada de la 
província d'Alacant i la segona de la 
Comunitat Valenciana, amb un nivell 
alt de densitat poblacional. Registra 
un descens en la natalitat, un menor 
creixement demogràfic i un enve-
lliment de la població, amb una 
tendència a empitjorar des del 2010; no 
obstant això, es detecta una certa 
dualitat territorial.

Mercat laboral amb problemes 
d'inserció de les persones parades 
majors de 45 anys i pèrdua progressiva 
dels oficis artesans.

Predomini de les contractacions 
temporals (90%). La temporalitat està 
més present en el sector agrícola 
(97,1%) i en el sector de la construcció 
(92%).

Nodes d'atracció de treballadors de la 
comarca: ciutat d'Alacant i Xixona-
municipis de l'interior. Alguns munici-
pis (per exemple, Sant Vicent del 
Raspeig) han generat una dinàmica 
interna integradora de la població 
resident. Una part important de treba-
lladors treballa fora de la comarca.

Necessitats formatives. Falta de 
qualificació professional en l'empre-
sariat local. Dificultat de trobar perfils 
laborals associats a oficis de tipus 
artesanal i tradicionals. No trobar perfils 
de formació bàsica també es percep 
com un problema generalitzat.

Vertebració deficient de l'oferta 
formativa entre els municipis de la 
comarca.

2 Diagnòstic Avalem Territori
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ECONOMIA PUNTS FORTS

A la comarca de l'Alacantí hi ha la quarta part de 
tot el sòl industrial de la província d'Alacant.

La indústria continua desenvolupant-se en deter-
minades zones (vegeu Xixona i Sant Vicent de 
Raspeig), l'activitat ha anat decreixent en el conjunt 
del territori. Alguns municipis com Sant Joan 
d'Alacant i Sant Vicent del Raspeig han aconseguit 
consolidar un dinamisme comercial d'una gran 
magnitud.

El sector serveis es constitueix com el motor 
econòmic per excel·lència de la comarca. Les 
activitats que s’han consolidat com a generadores 
d'ocupació serien, majoritàriament, les relacio-
nades amb el comerç, l'hostaleria i el turisme.

Les poques grans empreses aposten per 
processos innovadors (la indústria torronera de 
Xixona), encara que predominen pimes amb 
carències formatives en les àrees d'innovació 
tecnològica i social.

Activitats emergents: àmbit cultural, clúster de la 
salut, sector digital, agricultura ecològica, turisme 
rural i especialitzat (salut, esportiu, nàutic, con-
gressos, cultural-local).

La centralitat de la comarca s'ha vist 
reforçada per la millora de les 
infraestructures de transport (carre-
teres, ferroviàries, aeroport) i per la 
xarxa de transport metropolità TAM 
(autobús i tramvia) que cobreix els 
principals municipis de la comarca.

Presència de dos universitats: la 
Universitat d'Alacant i la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx.

La participació associativa de tipus 
empresarial i/o comercial de la 
comarca no és molt rellevant. 
L'associacionisme de tipus lúdic i 
festiu està molt present en el 
territori.

Tendència creixent de tipologies 
innovadores d'emprenedoria (Parc 
Científic de la UA, vivers d'empreses, 
cotreball), amb la consolidació d’un 
ecosistema emprenedor dels més 
dinàmics de la província.

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació i la Innovació 

de l'Alacantí- ACTEI 
l'Alacantí

 2 Diagnòstic Avalem Territori
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QUÈ ÉS AVALEM TERRITORI?

És un programa de LABORA-GVA que posa l’accent en l’escala local del territori 
valencià i, en particular, en les claus que defineixen el desenvolupament 
territorial. 

QUINA FINALITAT TÉ?

L’anàlisi del mercat laboral valencià des de la perspectiva territorial, per a 
posteriorment establir les estratègies més adequades per a fomentar l’ocupació 
en cada un dels territoris. 
Es tracta, per tant, d’un pla d’adequació de les polítiques d’ocupació al territori i 
als sectors productius valencians. 

QUÈ ÉS EL LABORATORI TERRITORIAL DE L’OCUPACIÓ VALENCIÀ?

L’organització que permet fer el pla d’adequació de les polítiques d’ocupació al 
territori i als sectors productius valencians, mitjançant una programació 
d’accions organitzades per a fer diagnòstics territorials, dissenyar estratègies 
d’ocupació i fer-ne el seguiment. 

PLANTEJAMENT DE LES ESTRATÈGIES PER A L’OCUPACIÓ

Es pretén aconseguir:

1.- Objectius socials: més ocupació, menys des-
ocupació estructural, més qualitat, equilibri entre 
qualificació i demanda, més qualificació de qui 
treballa. 

2.-  Objectius territorials: desenvolupament territorial 
a través dels recursos locals, les xarxes d’actors i els 
processos d’innovació. 

ESQUEMA GENERAL DE LES ESTRATÈGIES “AVALEM TERRITORI”

ÀREA DE RECURSOS TERRITORIALS

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

Objectiu Estratègic 2. Estabilitat i seguretat en l’oferta d’ocupació
Objectiu Estratègic 3. Atenció a les persones, inclusió social de col·lectius 
desafavorits 

Objectiu Estratègic 4. Millora de les qualificacions laborals de la població i de 
l’adequació del sistema de formació local a les necessitats territorials
Objectiu Estratègic 5. Consolidació d’un model productiu basat en el valor del 
desenvolupament econòmic local
Objectiu Estratègic 6. Principi de transversalitat de gènere, igualtat de 
condicions entre homes i dones

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

ÀREA DE XARXES TERRITORIALS

Objectiu Estratègic 8. Estructura territorial i xarxes internes 
Objectiu Estratègic 9. Xarxes territorials externes, col•laboracions

ÀREA DE PROCESSOS D’INNOVACIÓ

Objectiu Estratègic 10. Transversalitat de la innovació 

3 Estratègies



7
AVALEM TERRITORI

ESTRATÈGIES DEL PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I LA INNOVACIÓ DE L'ALACANTÍ-ACTEI L'ALACANTÍ

OBJECTIUS

1. Contribuir a la generació de nova ocupació i a la consolidació de la que hi ha.
2. Generar mecanismes de col·laboració formals i informals que incloguen agents 

amb interessos en el mercat de treball comarcal, amb la finalitat de sumar 
recursos, coordinar accions i generar sinergies que contribuïsquen a un 
funcionament més bo del mercat de treball.

3. Avançar cap a una integració més gran de les accions d'orientació i intermediació 
a la comarca.

4. Obtindre un mercat de treball amb igualtat d'oportunitats d'accés per als 
col·lectius sensibles.

5. Fomentar i afavorir activitats generadores d'ocupació com l'autoocupació, 
l'emprenedoria i l'economia social.

6. Oferir propostes eficients de formació i requalificació a persones parades i 
treballadores per mitjà de cursos de formació i formació contínua.

7. Seguiment de la desocupació en el pacte a causa de la Covid-19.

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació i la Innovació 

de l'Alacantí- ACTEI 
l'Alacantí

3 Estratègies
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

7.1 Elaboració d’informes mensuals de desocupació en el pacte a causa de la 
Covid-19.

1. Generació de nova ocupació i consolidació de l'existent

1.1  Fomentar la qualitat i l'estabilitat en l'ocupació mitjançant l'impuls de polítiques i 
programes a mitjà i llarg termini orientats a disminuir la temporalitat.
1.2 Aconseguir un impacte positiu a mitjà i llarg termini en l’ocupació de la comarca 
mitjançant un conjunt integrat d'iniciatives. 
1.3 Constitució de l'Observatori Socioeconòmic de l'Ocupació i la Formació del 
Pacte de la comarca de l'Alacantí com a instrument estratègic per a l'anàlisi i el 
seguiment-avaluació del mercat de treball local i de les polítiques i els programes 
d'ocupació i emprenedoria.

2. Creació de mecanismes de col·laboració

2.1 Fomentar la cooperació entre administracions, organitzacions, agents i entitats 
comarcals públiques i/o privades que treballen en matèria d'ocupació, formació o 
emprenedoria d'una manera transversal.

3. Més integració de les accions d'orientació i intermediació

3.1 Oferir un servei d'orientació i intermediació sobre la base d'un itinerari 
personalitzat, continu i de proximitat, que millore les capacitats d'accés a 
l'ocupació de qui en busca.
3.2 Crear “trajectòries personals” com a part del sistema d'informació, en un 
entorn virtual que permeta tindre l'anàlisi i l'avaluació de l'impacte de la 
intermediació i l'acompanyament de les persones registrades en els municipis 
integrats en el Pacte.

4. Accesibilidad al mercado laboral

4.1  Elaborar una estratègia conjunta que aposte per la igualtat d'oportunitats 
d'accés al treball dels col·lectius en risc d'exclusió del mercat laboral.
4.2 Considerar i utilitzar les actuacions de foment de l'emprenedoria i de 
l'autoocupació com una eina d'apoderament per als col·lectius amb més dificultats 
d'inserció en el món laboral.
4.3 Promoure activitats i accions formatives enfocades a la inserció de persones 
parades majors de quaranta-cinc anys: formació professional per a l'ocupació i 
certificats de professionalitat, plans integrals d'ocupació, coaching, aules 
prelaborals i altres recursos per a accedir a llocs de treball.

5. Activitats generadores d‘ocupació

5.1 Fortalecer las acciones desarrolladas en el territorio y promover otras nuevas de 
lanzamiento y la consolidación de proyectos empresariales y de autoempleo. 
5.2 Respaldar y crear espacios de ideas emprendedoras que generen desarrollo 
económico y empleo de calidad en la ciudad.
5.3 Fomentar las iniciativas de Economía Social y la Responsabilidad Social Corpo-
rativa en el entorno empresarial, como contribución al progreso social, económico 
y ambiental, y para aumentar el bienestar de la sociedad local.

6. Formación

6.1 Enfortir les accions desenvolupades en el territori i promoure'n altres de noves 
de llançament i la consolidació de projectes empresarials i d'autoocupació.
6.2 Donar suport i crear espais d'idees emprenedores que generen 
desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat a la ciutat.
6.3 Fomentar les iniciatives d'economia social i la responsabilitat social corporativa 
en l'entorn empresarial, com a contribució al progrés social, econòmic i ambiental, i 
per a augmentar el benestar de la societat local.

7. Seguiment de la desocupació en el pacte a causa de la Covid-19

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació i la Innovació 

de l'Alacantí- ACTEI 
l'Alacantí

3 Estratègies
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Títol PE 2020: Projecte Experimental Ocupació i Innovació ACTEI l'Alacantí III

2018
Projecte 

Experimental 
Ocupació i 
Innovació 

ACTEI
l'Alacantí I

2019

Proyecto 
Experimental 

Empleo e 
Innovación 

ACTEI 
l'Alacantí II

• Orientació: 
• Informació: aspectes fonamentals del 

procés d'inserció.
• Intermediació: conciliació oferta- 

demanda i processos selectius.
• Ocupació: programes especials 

col·lectius de risc.
• Emprenedoria: informació, tutorització 

individual i assessorament per a ajudes i 
ús de noves tecnologies.

• Desenvolupament  sostenible: estudis 
de noves vetes i necessitats de les 
pimes.

• Contribuir a generar nova ocupació i a 
consolidar la que hi ha.

• Generar mecanismes de col·laboració 
formals i informals que incloguen agents 
amb interessos en el mercat de treball local.

• Avançar cap a una integració major de les 
accions d'orientació i intermediació a la 
comarca.

• Obtindre un mercat del treball amb igualtat 
d'oportunitats.

• Oferir propostes eficients de formació i 
requalificació a parats i treballadors per 
mitjà de formació i formació contínua.

• Diagnòstic territorial de la 
competitivitat i la innovació 
sostenible dels sectors econòmics.

• Fòrums d'intercanvi del 
coneixement.

• Millora dels sectors productius del 
territori.

• Processos innovadors en la inserció 
de parats.

• Orientació: informació. Creació 
d'itineraris. Determinar el nivell 
d’ocupabilitat. Objectius personalitzats. 
Intermediació i prospectiva.

• Ocupació: parats majors de 45 anys. 
Dones. Gent jove i parats de llarga 
duració.

• Emprenedoria: assessorament.
• Desenvolupament  sostenible: estudis 

de noves vetes i necessitats de les 
pimes.

• Generació de nova ocupació.
• Consolidació de l’ocupació que hi ha
• Generació de mecanismes formals i 

informals que incloguen els agents del 
mercat laboral.

• Integració d'accions d'orientació a la 
comarca.

• Formació contínua.

• Enfortiment del partenariat públic- 
privat.

• Millora dels sectors productius: 
indústria, agrícola, ramader i 
turístic.

• Creació d'un observatori 
socioeconòmic d'ocupació i 
formació comarcal.

• Integració litoral – interior
• Valoració de serveis tradicionals 

del territori.

Pacte Territorial per a l'Ocupació i la Innovació de l'Alacantí- ACTEI l'Alacantí

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació i la Innovació 

de l'Alacantí- ACTEI 
l'Alacantí

74.999,99 € 

120.750 €

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES  SINGULARITATS

4 Projectes experimentals

QUÈ SÓN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS?
Són projectes de caràcter innovador o experimental en l'àmbit de l'ocupació, amb l'objectiude donar resposta a les necessitats específiques del territori mitjançantactuacions que 
afavorisquen la innovació en l'àmbit de l'emprenedoria, l'economia social, eldesenvolupament local i les condicions d'ocupabilitat. Han de ser coherents amb el diagnòstic previ del 
territori i sostindre's en una estratègia prèviament consensuadaamb els actors clau de l'espai.
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Contacte del Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Alacantí: Ajuntament de Xixona, carrer 
Mare de Déu de l'Orito, 62 • 03100 Xixona • Tel.: 965 61 07 70 • oac@xixona.es • https://
www.facebook.com/acteialacanti/

Integren el Pacte Territorial per a l'Ocupació de l'Alacantí (ACTEI):

Entitats integrants:
• Ajuntament de Xixona (entitat responsable)

Ajuntament d'Aigües
Ajuntament del Campello
Ajuntament de Sant Joan d'Alacant
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
Ajuntament de Tibi
Ajuntament de la Torre de les Maçanes
UGT PV
CCOO PV

•
•
•
•
•
•
•
•

Entitats col·laboradores:
• Associació de Comerciants i Empresaris Afins de Sant Joan d'Alacant (ACEA)

Associació d'Empresàries Professionals i Directives de la Província d'Alacant (AEPA)
Associació d'Empresaris de Polígons Industrials de Sant Vicent de Raspeig (AEPI)
Associació de Fabricants de Torró, Derivats i Xocolate de la Comunitat
Valenciana (TDC)
Associació Empresarial Nacional d'Elaboradors Artesans i Comerciants de
Gelats i Orxates (ANHCEA)
Associació Provincial d'Empresaris Hostalers d'Alacant (APEHA)
Associació Provincial d'Hotels i Allotjaments Turístics d'Alacant (APHA)
Associació d’Empresaris, Comerciants i Professionals de Xixona (AEX)
Confederació Empresarial Valenciana (CEV Alacant)
Consell Regulador IGP de Xixona i Torró d'Alacant
Creu Roja Alacant
Federació de Joves Empresaris de la Província d'Alacant (JOVEMPA).
Impulsalicante (Agència de Desenvolupament Local), Ajuntament d'Alacant
Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT Alacant)
Universitat d'Alacant

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboració i tractament de la informació:
• Continguts: Universitat d'Alacant

         Estepa. Departament de Geografia de la Universitat de València. 
• Disseny: Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación - www.ideasestrategicas.es)

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació i la Innovació 

de l'Alacantí- ACTEI 
l'Alacantí

PACTES I ACORDS PER A L'OCUPACIÓ
A LA COMUNITAT VALENCIANA 2021

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16
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Pactes i acords per a l’ocupació 

*ACTE: acord territorial
**ACOM: acord comarcal
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5 Seguiment

ACTE* per a l'Ocupació i Desenvolupament Local de la Safor

ACTE* per a l'Ocupació dels Ports

ACTE* pel Consell Econòmic i Social Comarcal Foia de Bunyol-Xiva 

ACTE* per a l'Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent 

ACOM** en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Marina Alta 

ACTE* d'Ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'Elx 

ACTE*  per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local "Manc. del Interior Tierra del Vino" 

ACTE* per a l'Ocupació Litoral Sud d'Alacant

ACTE* per a l'Ocupació i Desenvolupament Local del Baix Segura

ACTE* per a l'Ocupació del Camp de Túria

ACTE* per a la Creació d'Ocupació i Desenvolupament Local del Racó d’Ademús 

Consorci per a la Creació d’Ocupació de l'Horta Nord - Pactem Nord

Consorci per a la Creació d’Ocupació de l'Horta Sud - Acco Sud

Consorci Intermunicipal Pacte Territorial per a l'Ocupació de la Vall del Vinalopó 

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral

Pacte Territorial per a l’Ocupació a la Ribera

Pacte Local per a l'Ocupació de Castelló de la Plana

Pacte Territorial per a l’Ocupació d'Alacant

Pacte Territorial per a l’Ocupació i Desenvolupament Local de la Plana Alta Nord 

Pacte Territorial per a l’Ocupació i Desenvolupament Local de l'Alt Palància 

Pacte Territorial per a l’Ocupació i Desenvolupament Local del Camp de Morvedre 

Pacte per a l'Ocupació a València

Pacte Territorial la Costera - la Canal

Pacte Territorial per a l’Ocupació dels municipis ceràmics i l'àrea d'influència 

Pacte Territorial per a l’Ocupació de la Mancomunitat de l'Espadà - Alt Millars 

Pacte Territorial per a l’Ocupació de la Plana Baixa

Pacte Territorial per a l’Ocupació l'Alacantí

Sense pacte
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