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Superfície protegida: 202 Km2 
5,2% de la superfície de ALACANT

El 19,9% tenen més de 65 anys 
0,4 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Dades de l'any 2020

Superfície: 201 Km2 
0,9% del total de la CV

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +21,88%

65 BRLs (Béns de Rellevància Local) 
1,3% CV

5 Societats Musicals 
0,9% CV

2 festes reconegudes: 

5.387

Festes d'interés turístic 
internacional i immaterial: 
Fogueres de Sant Joan  
Festes d'interés turístic 
autonòmic: Setmana Santa

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació de la ciutat 

d'Alacant

Saldo migratori VLC*: +3.936 persones    

5

M
MEDI AMBIENTE

Densitat: h./Km2 
217,41 CV 

ALACANT   CV
276.886 h. 
4.120.729 h. 5.057.353 h. 

337.482 h. 

1.676,80   ALACANT                  

-1.456

Població: 337.482 h.
6.7% de la població de la CV

DEMOGRAFIA PATRIMONI CULTURAL 

1 Situació actual

Comunitat Valenciana       Altres comunitats             Estrangers

43 BICs (Béns d'Interés Cultural) 
2,2% CV



Castelló (11%) València (50%)
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27.265 empreses:
7,4% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 220.300 persones 
6,7% del total de la població de la CV en edat de treballar  
65,3% de la població d'ALACANT

Persones parades: 30.842 persones
14,0% sobre població en edat de treballar
1,78 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 10,66% indefinits
0,14 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

-25 anys 25-44 ayss  +44 anys
6,7% 40,9%

0%

ALACANT

CV
25% 50% 75% 100%

0,7%
90,3%

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

Indústria 2,9%

Construcció 10,3%

Serveis 86,8%

Alacant (39%)

0%

0%

ALACANT
 CV

CV

ALACANT
 CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

6,5% 7,0% 80,9%

1,8%
10,1% 75,8%

 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 
ALICANTE

4,8%

5,1%

5,7%

52,5%

4,2%

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació de la ciutat 

d'Alacant

7,4%

ALACANT

3,4% 5,6%6,1%
0,8%

84,2%

1 Situació actual

Persones parades per grups d'edat:

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

% Contractes per sector activitat:

Agricultura                  Indústria

Agricultura            Indústria           Construcció

Agricultura            Indústria           Construcció             Serveis          Diversos

Serveis

ServeisConstrucció

MERCAT LABORAL SECTORS PRODUCTIUS

% Total afiliats a la SS per sector:

% Demandants d'ocupació per sector:
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POBLACIÓ CONECTIVITATMERCAT LABORAL

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020
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d'Alacant

Població. Alacant, segon municipi de la 
Comunitat Valenciana i onzé d'Espanya 
en població, té una situació geo-
estratègica privilegiada en el marc de 
l'arc mediterrani i la connexió de Madrid 
amb el Mediterrani, i presenta un nivell 
alt de densitat poblacional. Alacant 
apareix com un conglomerat de 
diferents realitats econòmiques i 
socials, amb àmplies diferències segons 
barris.

Connectivitat exterior. La centralitat 
de la ciutat s’ha vist reforçada per la 
millora de les infraestructures de 
transport (carreteres –autovies d'alta 
capacitat–, ferroviàries –AVE entre 
Alacant i Madrid–, aeroport –cinqué 
aeroport d'Espanya en passatgers–, port 
–ús comercial, passatgers i turístic-
recreatiu amb l'acolliment de grans 
esdeveniments esportius i culturals).

Connectivitat interna. El transport 
públic ha millorat amb la xarxa urbana i 
interurbana d'autobusos i tramvies 
(TAM, Transport Alacant Metropolità).

Tendència demogràfica. El creixement 
de la població s’ha moderat des de 
l'anterior crisi econòmica. En l'última 
década la població registrada ha 
augmentat per damunt del 3%. Un 12,5% 
de la població és estrangera.

S'observa l’envelliment gradual de la 
població junt amb una pèrdua de 
població, del segment jove princi-
palment, que busca oportunitats en 
altres poblacions o països.

Nivel formatiu. El nivell mitjà d'estudis
ha millorat de manera notable en les 
últimes dècades. La bretxa entre 
gèneres es redueix segons l'increment 
del nivell d'instrucció. 

Necessitats de formació. S'han detectat 
necessitats en les àrees següents: sector 
comercial i hostaleria, noves tecnologies, 
emprenedoria i innovació, per part de 
l'empresariat. La creació del Districte 
Digital de la Comunitat Valenciana a 
Alacant suposa una oportunitat empre-
sarial i laboral per a la qual es prepara el 
sistema formatiu.

La temporalitat en la contractació és 
un element estructural a Alacant (90%).

Segments d'edat. La població jove 
mostra índexs d'ocupabilitat més bons, 
sobretot qui té estudis de formació 
professional; no obstant això, una part 
de les ocupacions són infra-
qualificades. La població major de 45 
anys té un índex molt baix en 
ocupabilitat.

2 Diagnòstic Avalem Territori
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PUNTS FORTS ECONOMIA
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d'Alacant

Turisme. La ciutat té 20 quilòmetres de litoral amb zones 
importants de bany marítimes, amb una qualitat òptima (4 
banderes blaves).

Atracció noves empreses. La millora de la dotació de sòl 
empresarial-industrial al costat d'una millora dels polígons 
industrials i la implantació del Districte Digital, ha permés 
l'atracció de noves empreses –algunes internacionals– del 
sector industrial i logístic i del sector digital.

Infraestructures. La ciutat disposa d’una infraestructura 
sanitària, educativa i de seguretat ciutadana rellevant. És 
destacable la proximitat de la Universitat d'Alacant i de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx, la ubicació de l'Oficina de 
Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i del Districte 
Digital de la Comunitat Valenciana.

Activitat innovadora. S'observen activitats innovadores en els 
àmbits de la indústria cultural, fisiosanitària, biotecnològica, 
digital, noves formes de turisme i comerç, etc. Línia en la qual 
és important el paper de les universitats i d'altres institucions –
com el Districte Digital de la Comunitat Valenciana– com a 
motors per a la innovació.

Ecosistema digital. Alacant es configura com un ecosistema 
d'emprenedoria-innovació digital de referència a escala estatal 
i internacional, amb la presència d'iniciatives públiques -
autonòmiques (Districte Digital de la Comunitat Valenciana), 
provincials, locals (Alacant Futura)–, universitats, Centre ELLIS 
d'intel·ligència artificial, associacions del sector (AlicanTEC), 
emprenedors-startups del territori i la implantació d'empreses 
espanyoles i estrangeres.

Distribució sectorial. La distribució de 
les empreses per sectors mostra un 
gran predomini dels serveis (86,2%); els 
subsectors més importants són 
comerç, transport i hostaleria (36,7%) i 
activitats professionals i tècniques 
(20,9%), al costat de la implantació 
d'empreses del subsector d'informació i 
comunicacions.

El petit i mitjà comerç, amb un nombre 
important d'empreses a la ciutat, no 
acaba de consolidar-se en el marc de 
l'estructura econòmica del territori.

Estructura empresarial. El territori es 
compon, majoritàriament, d'un teixit de 
xicoteta o mitjana empresa, 
principalment en el sector serveis, fet 
que provoca que hi haja una xarxa 
relativament atomitzada i poc 
cohesionada.

Innovació. Hi ha un nivell baix 
d’innovació, producte del deficient teixit 
industrial i el predomini de pimes.

Nous sectors. El territori experimenta 
canvis substancials en matèria 
socioeconòmica; entre els quals 
destaca l'emergència de sectors com la 
indústria cultural, la gastronomia, el 
sector de la salut i el sector digital, entre 
d’altres.

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
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ESTRATÈGIES DEL PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE LA CIUTAT D'ALACANT

En funció de sis àrees estratègiques d'actuació –en cada àrea estratègica s'indiquen les estratègies Avalem Territori associades–, es defineixen 25 projectes 
estratègics:

I. L'estructura productiva d'Alacant (OE5, OE7, O9)

II. Població parada / població treballadora (OE1-OE4, OE6, OE7)

1. Millora integral de les àrees industrials d'Alacant i ampliació del sòl industrial 
disponible.

2. Observatori socioeconòmic d'Alacant.
3. Ampliació de la dotació de vivers industrials/coworkings/hubs.
4. Activació eix econòmic Alacant-Elx.

5. Pla de formació per a l'ocupació.
6. Pla d'ocupació municipal.
7. Pla de reforç de l'orientació laboral.
8. Pla de prospecció d'ocupació.

III. Les empreses / les persones que emprenen (OE3.OE4, OE6, OE7)

9. Reconversió de sectors productius / viabilitat empresarial / vies de 
finançament alternatiu.

10. El valor social de l'empresa / cooperativisme industrial i productiu.
11. Pla d'ocupació digna / conciliació vida familiar i laboral.
12. Oficina d'atracció d'inversions i implantació de nous projectes

empresarials.
13. Formació empresarial i gerencial post-COVID.

IV. La innovació científica i tecnològica / la digitalització (OE4, OE5, OE10)

14. Alacant futura (clúster tecnològic, digital i d'innovació / ciutat intel·ligent).
15. Programa de transformació digital / innovació de les pimes, els autònoms i els

sectors productius.
16. Pla de formació bretxa digital.
17. Pla transvasament del coneixement investigador / científic-empresa privada.

V. L'administració pública (OE8 , OE10)

18. Pla de simplificació / agilitació de tràmits administratius.
19. Economia i hisenda municipal.
20. Pla de col·laboració Port d'Alacant-Ajuntament.
21. Pla de cooperació interadministrativa.

VI. El teixit en xarxa públic-privat (OE5, OE8-OE10)

22. Programa de suport a nous sectors emergents i projectes empresarials i
emprenedors innovadors públic-privat.

23. Xarxa d'entitats pública-privada sense ànim de lucre.
24. Clústers sectorials temàtics com a estratègia de cooperació

interempresarial.
25. Convenis d'assessorament amb col·legis professionals.

3 Estratègies
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LÍNIES DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

1. Creació d’un observatori socioeconòmic de la ciutat i estudi post-COVID dels 
principals indicadors d'ocupació i dels sectors productius.

2. Iniciar els instruments urbanístics necessaris, en cooperació amb la Generalitat 
Valenciana, per a dotar Alacant amb nou sòl industrial i acceleració del procés 
de modernització dels que hi ha.

3. Reactivació immediata dels projectes estratègics de l'eix Alacant-Elx, amb una 
cooperació fluida entre tots dos ajuntaments i els pactes territorials.

4. Estudi i posada en marxa d'un pla d'agilitació / simplificació dels tràmits 
administratius locals.

5. Revisió integral del sistema impositiu de la hisenda local a curt termini 
(impostos, taxes, preus públics, etc.).

6. Creació d'una xarxa de recursos públics-privats per a evitar duplicitats i més 
eficiència en l'ús dels recursos disponibles per a l'ocupació, l'emprenedoria i 
l'empresa..

7. Impuls a l'orientació en la cerca activa d'ocupació, prospecció i formació per a 
l'ocupació adaptada a les noves necessitats post-COVID.

8. Pla de recuperació d'infraestructures (escorxador, centre d'oficis, cigarreres, etc.) i 
impuls a projectes públics-privats de valor afegit (intel·ligència artificial, big data, 
transferència d'investigació, nous sectors productius, etc.).

De les accions contingudes en els 25 projectes proposats, es va acordar plantejar posar en marxa o prioritzar deu accions:

9. Accions per a una ocupació digna i la valoració de la figura empresarial ètica i 
responsable.

10.  Pla de digitalització de la pime alacantina i reducció de la bretxa digital.

3 Estratègies
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Títol PE 2020: Projecte Experimental Impulsalicante. Barris i Pedanies II

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.

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació de la ciutat 

d'Alacant

PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE LA CIUTAT D'ALACANT

2018 Aprén a 
emprendre

• Orientació personalitzada sobre els diferents 
vessants de l'emprenedoria: social, pública i privada. 
Orientació en habilitats demandades en el mercat 
laboral.

• Ocupació: millora de competències. Orientació cap 
a formes jurídiques de l'economia social i l'economia 
del bé comú.

• Emprenedoria: emprenedoria en economia social i 
cooperativa. Activitats de R+D+I i transferència 
tecnològica a través de l'emprenedoria.

• Desenvolupament sostenible: transversalitat de 
valors per al medi ambient, igualtat de gènere, RSC, 
treball responsable i decent per a tots i economia 
social i del bé comú.

• Generació d'una xarxa 
d'educació emprenedora amb 
tots els centres d'Alacant, a través 
de la qual es dote l'alumnat dels 
diversos nivells educatius amb els 
coneixements, les habilitats i les 
actituds que formen la base de 
l'esperit emprenedor.

•

• Orientació personalitzada en els centres en 
coordinació amb regidories. Orientació coordinada 
amb altres organismes. Busca activa d'ocupació 
(BAE). Objectiu sobre població que normalment no 
acudeix al servei.

• Ocupació: intermediació entre col·lectius en risc 
d'exclusió i entitats sense ànim de lucre.

•   Emprenedoria: identificació de recursos i valor afegit. 
   Trànsit de l'economia submergida a l'emprenedoria. 
   Foment de l'economia social i cooperatives.
• Desenvolupament sostenible: foment de la igualtat 
 d'oportunitats, treball digne i estable. Objectiu en 
 població en risc d'exclusió social, amb treball no 
 declarat i precarietat laboral.

• Emprenedoria en l'àmbit 
educatiu.

• Nivells formatius diversos.
• Desenvolupament de la cultura 

emprenedora a través de la 
competència “Portar les idees a 
l'acció”.

• Explotació de recursos 
endògens.

• Aproximació dels serveis a la
ciutadania.

• Integració d'àrees perifèriques 
en el conjunt d'actuacions 
integrals de la corporació en 
matèria d'ocupació i 
emprenedoria

• Desconcentració del servei. 
 Proximitat del servei a l'àrea de 
 residència de la ciutadania per a 
 superar la resistència a 
 participar en les accions.

• Aprofitament de recursos 
 endògens infrautilitzats.

• Innovació en la gestió. Eliminació 
 de duplicitats amb un 
 enfocament integral en 
 coordinació amb les entitats 
 socioeconòmiques de la ciutat.
• Perspectiva de gènere, lluita 
 contra l'economia submergida, 
 treball digne, desenvolupament 
 sostenible i protecció del medi 
 ambient.

2019
Impulsalicante.

Barris i
Pedanies I

74.999,78 €

156.566,22 €

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES  SINGULARITATS

Millora de l'ocupabilitat i les 
habilitats transversals de 
l'alumnat que permeta acostar la 
formació reglada a les 
necessitats reals del mercat de 
treball.

4 Projectes experimentals
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Contacte:
Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Ajuntament d'Alacant 
(Impulsalicante): Carrer de Jorge Juan, 21 • 03002 Alacant • Tel.: 965 14 57 00 • 
impulsalicante@alicante.es • www.impulsalicante.es

• 

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació de la ciutat 

d'Alacant

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Ajuntament 
d'Alacant, Impulsalicante (Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament 
Local).

Integren el Pacte Territorial per a l'Ocupació d'Alacant:

Entitat responsable:

• Grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Alacant, CEV, UEPAL, 
UGT, CCOO.

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

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

5 Seguiment

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

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16

18

19

20

22

26

27

28

Pactes i acords per a l’ocupació 

*ACTE: acord territorial
**ACOM: acord comarcal

1

3

11

17

23

24

25

2

15

21

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

Integrants del Consell Rector:

www.ideasestrategicas.es
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