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Superfície protegida: 134 Km2 
42,0% de la superfície del ACTAIO

2 Parcs Naturals 
22 Parcs Naturals CV

3 Paratges Naturals Municipals:

El 20,0% tenen més de 65 anys
0,6 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Dades de l'any 2020

Població: 118.679 h.
 2,3% de la població de la CV

Superfície: 318 Km2 
1,4% del total de la CV

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +4,43%

206 BRLs (Béns de Rellevància Local)
4,0% CV

9 Societats Musicals 
1,7% CV

11 festes reconegudes: 

1.349

Festes d'interés turístic internacional: Festes de Moros i Cristians  (Alcoi)
Festes d'interés turístic nacional i immaterial i BIC: Cavalcada dels Reis Mags (Alcoi) 
Inmaterial i BIC: Betlem de Tirisiti (INM)* (Alcoi)
Festes d'interés turístic nacional: Festes de Moros i Cristians  (Ontinyent)
Festes d'interés turístic autonòmic: Festes d'Hivern i Festa de Moros i Cristians  (Ibi)
Festes d'interés turístic provincial: Romeria de la Mare de Déu dels Lliris a la Font Roja (Alcoi) i 
Festes de  la Puríssima (Ontinyent)
Festes d'interés turístic local: Festes a Sant Antoni Abat del barri de l'Ermiteta (Ontinyent) i Setmana 
Santa (Ontinyent)
BRL: El Cant dels Angelets (Ontinyent)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

Acord Territorial en Ocupació 
i Desenvolupament Local 

d'Alcoi,
Ibi i Ontinyent

114

M
MEDI AMBIENT

Saldo migratori VLC*: +1.535 persones    

Densitat: h./Km2 
217,41 CV 

Serra Mariola i
Carrascal de la Font RojaACTAIO   CV

4.120.729 h. 
113.642 h.  5.057.353 h. 

118.679 h.

Racó de Sant 
Bonaventura-Canalons 
(Alcoi)
Sant Pasqual-Torretes (Ibi)
Serra de l`Ombria-Pou Clar 
(Ontinyent)

373,42 ACTAIO

72

PATRIMONI CULTURAL 

1 Situació actual

DEMOGRAFIA 

Comunitat Valenciana       Altres comunitats             Estrangers

41 BICs (Béns d'Interés Cultural) 
2,1% CV
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8.642 empreses:
2,3% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 77.092 persones 
2,3% del total de la població de la CV en edat de treballar  
65,0% de la població de ACTAIO

Persones parades: 10.669 persones
13,84% sobre població en edat de treballar
1,62 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 9,89% indefinits
0,63 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

7,2% 36,9%

0%

ACTAIO
CV
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Indústria 12,8%

Construcció 11,1%

Serveis 76,2%
Alacant (39%)
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 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

% de empreses per sectors en 
ACTAIO

29,7%

Castelló (11%) València (50%)

26,1%

41,5%

55,8%

6,6%

Acord Territorial en Ocupació 
i Desenvolupament Local 

d'Alcoi,
Ibi i Ontinyent

2,3%

ACTAIO

2,8%

5,5%
60,2%

30,1%

1,4%

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 MERCAT LABORAL

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020
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Acord Territorial en Ocupació 
i Desenvolupament Local 

d'Alcoi,
Ibi i Ontinyent

Territori interior industrialitzat 
d’orografia difícil amb un sistema 
d'espais urbans que vertebren el 
territori.

Infraestructures. Carències en les 
comunicacions internes i externes i 
necessitat també de millorar i crear 
infraestructures industrials i logís-
tiques.

Població. Augment de la població 
resident en els últims anys amb un 
lleuger envelliment demogràfic, que 
és més significatiu en les àrees més 
rurals.

Contractacions. La contractació en el 
sector industrial ha suposat el 41,5% 
del total de l'any 2020, i tenen caràcter 
temporal el 90,11% de tots els 
contractes subscrits.

Desocupació per edat. El grup de 
persones amb més de 45 anys és el 
col·lectiu que representa el major 
nombre de demandants d'ocupació, 
quasi tots en el sector industrial i, en 
menor mesura, en el de serveis.

ECONOMIA

Sistema productiu diversificat en què 
destaca l'alt percentatge d'ocupació 
industrial, amb un 29,7%.

Activitat comercial. Espais urbans 
principals amb una activitat comercial 
que presenta un grau d'influència que 
excedeix les comarques.

Teixit empresarial amb gran experiència 
productiva i de tradició emprenedora 
entorn de la qual s’ha generat un 
coneixement tècnic que ha sabut 
reconvertir i reindustrializar part del teixit 
industrial cap a sectors nous o 
emergents.

Existència de clústers industrials 
plenament consolidats relacionats amb 
el joguet, el plàstic, el tèxtil i la química 
que generen bones sinergies i 
expectatives socioeconòmiques en el 
territori.

Comerç exterior. Bones perspectives en 
la internacionalització de la indústria i 
augment de les vendes en el mercat 
internacional.

Capacitat important per a la innovació i 
l'emprenedoria empresarial impulsada 
per l'existència d'associacions d'empre-
saris i centres tecnològics dinàmics dins 
d'una important xarxa d'agents i actors 
territorials.By Jon Tyson on Unsplash

2 Diagnòstic Avalem Territori
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Acord Territorial en Ocupació 
i Desenvolupament Local 

d'Alcoi,
Ibi i Ontinyent

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
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Foment d'accions per a l'ocupació i la inserció laboral, incloent-hi els col·lectius 
més vulnerables, a través de potenciar relacions entre centres formatius i 
empreses.

ESTRATÈGIES DE L'ACORD TERRITORIAL EN OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL D'ALCOI, IBI I ONTINYENT - ACTAIO

1. Ocupació i inserció laboral

Foment de la cultura emprenedora i desenvolupament d'iniciatives emprenedores i 
d'autoocupació.

2. Foment de la cultura emprenedora

Desenvolupament d'estratègies per a millorar la qualitat de l'ocupació a través 
d'un diàleg social que permeta reduir també les pràctiques de l'economia 
submergida i millore la igualtat entre homes i dones i l'ajuda a la conciliació 
familiar i laboral.

3. Millora de la qualitat de l'ocupació

Impuls de sectors implantats i suport a noves activitats per a crear sinergies 
empresarials i econòmiques.

4. Consolidació del model productiu

Consolidar l'espai comercial amb influència més enllà de les comarques i, a més, 
exportar el potencial del comerç en línia.

5. Potencialització de les àrees comercials

Impulsar el suport a empreses del sector turístic mitjançant polítiques 
supramunicipals coordinades entorn de la potencialitat del medi natural com a 
atractiu turístic.

6. Sector turístic

Creació i foment d'espais per a les activitats industrials i logístiques com 
puguen ser infraestructures o polígons industrials de coordinació 
supramunicipal.

7. Espais per a les activitats industrials i logístiques

Impuls del procés d'internacionalització empresarial en les empreses que 
només comercien actualment en el mercat nacional.

8. Internacionalització

Acord Territorial en Ocupació 
i Desenvolupament Local 

d'Alcoi,
Ibi i Ontinyent

3 Estratègies
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Suport al desenvolupament equilibrat del territori amb indicació especial en els 
municipis més desfavorits en el medi rural i amb acció especial sobre la dotació 
de serveis públics i equipaments.

ESTRATÈGIES DE L'ACORD TERRITORIAL EN OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL D'ALCOI, IBI I ONTINYENT - ACTAIO

9. Desenvolupament equilibrat del territori

Impuls de la R+D+I en les empreses del territori a través de la implantació en el 
territori de centres d'investigació, desenvolupament i innovació en el context del 
sistema d'innovació valencià.

10. R+D+i

Promoció dels clústers territorials tant per a la internacionalització de les 
empreses i l'accés a nous mercats, com per a millorar la innovació i el 
desenvolupament tecnològic.

11. Clústers territorials

Millora de les comunicacions internes i externes amb inversió sobre 
infraestructures viàries, però també infraestructures de serveis d'internet d'alta 
velocitat.

12. Comunicacions

Foment i cooperació entre agents públics i privats, a més de ciutadania en 
general, en matèria d'ocupació, formació, emprenedoria i associacionisme.

13. Cooperació pública-privada

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

14. Transferència de coneixement

3 Estratègies
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QUÈ SÓN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS?
Són projectes de caràcter innovador o experimental en l'àmbit de l'ocupació, que tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats específiques del territori mitjançant actuacions 
que afavorisquen la innovació en l'àmbit de l'emprenedoria, l'economia social, el desenvolupament local i les condicions d'ocupabilitat. Han de ser coherents amb el diagnòstic previ del 
territori i sustentar-se en una estratègia prèviament consensuada amb els actors clau de l'espai.

Acord Territorial en Ocupació 
i Desenvolupament Local 

d'Alcoi,
Ibi i Ontinyent

ACORD TERRITORIAL EN OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL D'ALCOI, IBI I ONTINYENT-ACTAIO

2018

Projecte 
experimental III: 

El canvi dels 
models: 

Formació – 
Innovació - 
Integració

2019

Orientació: unificació de recursos i 
actuacions.

Ocupació: obtenció de certificats de 
professionalitat. Valoració de la formació 
professional.

Emprenedoria: coordinació d’agents del 
territori en matèria d'emprenedoria.
Qualificació emprenedors. Plataforma web.

Desenvolupament sostenible: accions 
alineades amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l'Agenda 2030.

MILLORA DE L'OCUPABILITAT:
• Millora de la qualificació.
• Accions de difusió de noves

fórmules d'emprenedoria.
• Intercanvi de bones pràctiques

amb altres acords territorials.
• Foment del paper de l'empresa en

el desenvolupament
socioeconòmic i la qualitat de
l'ocupació.

• Col·laboració amb altres entitats
de l'àmbit de la qualificació tant de
les persones treballadores com
parades.

• Orientació de la formació a
perfils laborals emergents.

• Accions basades en el
diagnòstic territorial.

• Atracció de talent.
• Creació de xarxes.

• Seqüència lògica dels
successius projectes
experimentals duts a terme.

Estratègia 
territorial i 
projecte 

experimental IV: 
formació 

professional, 
innovació i 

adaptació al 
medi

Orientació: unificació de recursos i 
actuacions.
Ocupació: obtenció de certificats de 
professionalitat. Valoració de la formació 
professional.
Emprenedoria: foment de la innovació social. 
Assessorament.

Desenvolupament sostenible: accions 
alineades amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l'Agenda 2030.

• Metodologia col·laborativa
amb els agents econòmics i
socials participants en el
projecte.

• Implantació d'actuacions
consensuades i adaptades a
les necessitats identificades
en el context del consens.

• Adaptació de la formació
professional a les necessitats del
territori.

• Adhesió de mancomunitats per al
desenvolupament industrial en les
àrees funcionals.

• Intercanvi d'informació.

• Foment de la responsabilitat
social empresarial en qüestions
d'igualtat i sostenibilitat.

Títol PE 2020 V: Formació professional, innovació i transformació digital per al desenvolupament local 

184.413.30 €

194.674,20 €

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES  SINGULARITATS

4 Projectes experimentals
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Integren l'Acord Territorial en Ocupació i Desenvolupament Local 
d'Alcoi, Ibi i Ontinyent:

Acord Territorial en Ocupació 
i Desenvolupament Local 

d'Alcoi,
Ibi i Ontinyent

• Ajuntament d'Alcoi
Ajuntament d'Ibi
Ajuntament d'Ontinyent
COEVAL (Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida)
IBIAE (Associació d'Empresaris d'Ibi)
FEDAC (Federació Empresarial de l'Alcoià i el Comtat)
CCOO UI Comarques Centrals
UGT-PV Ribera-Safor-Vall d’Albaida-Costera-Canal de Navarrés
UGT-PV Muntanya-Vinalopó-Vega Baja

•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament d'Ontinyent en el 2021. Cada any es gestiona des de cada un 
dels ajuntaments signants del pacte, de manera rotativa.

ENTIDADES COLABORADORAS
• Mancomunidad de municipios de l´Alcoià i Comtat
• Mancomunidad de municipios de la Vall d´Albaida
• Municipios del área de la Foia de Castalla

Entitat responsable:
•

 Entitats integrants:

Entitats col·laboradores:
• Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat

Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida
Municipis de l'àrea de la Foia de Castalla

•
•

Contacte de l'Acord Territorial en Ocupació i Desenvolupament Local d'Alcoi, Ibi i 
Ontinyent:  C/ Les Eres, 41  •  03440 Ibi  •  Tel.: 965552450 ext. 672  •  promoibi@ibi.es 

Elaboració i tractament de la informació:
• 

• Disseny: Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación - www.ideasestrategicas.es)

PACTES I ACORDS PER A L'OCUPACIÓ
A LA COMUNITAT VALENCIANA 2021
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28

Pactes i acords per a l’ocupació 

*ACTE: acord territorial
**ACOM: acord comarcal

1

3
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23

24

25

2

15

21

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
Continguts: Universitat d'Alacant

      Estepa. Departament de Geografia de la Universitat de València. 

www.ideasestrategicas.es



