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Superfície protegida: 46 Km2    
16,9% de la superfície del Camp de Morvedre

1 Parc Natural 
22 Parques Naturales CV

0 Paratges Naturals Municipals

El 20,5% tenen més de 65 anys 
1,1 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Població: 93.019 h.
1,8% de la població de la CV

Superfície: 271 Km2 
1,2% del total de la CV

Evolució de l'índex de població  (2000-2020): +26,22%
Camp de Morvedre          CV

82 BRLs (Béns de Rellevància Local)
1,6% CV

12 Societats Musicals 
2,2% CV

5 festes reconegudes: 

4.120.729 h. 
73.696 h.

1.499

Festes d'interés turístic nacional: Setmana Santa (Sagunt) 
Festes d'interés turístic nacional i autonòmic: Falles (Sagunt)
Festes d'interés turístic local: Festes Patronals (Algímia d'Alfara), 
Santa Teresita del Niño Jesús i Festes Patronals (Benavites)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

93.019 h. 

5.057.353 h.  

166 288

MEDI AMBIENT

342,97 Camp de Morvedre

Densitat: h./Km2 

Saldo migratori Camp de Morvedre*: +1.953 persones    
Comunitat Valenciana        Altres comunitats            Estrangers

217,41 CV 

Sierra Calderona

PATRIMONI CULTURAL 36 

1 Situació actual

DEMOGRAFIA 

36 BICs  (Béns d'Interés Cultural)
1,8% CV
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5.086 empreses:
1,4% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 59.386 persones 
1,8% del total de la població de la CV en edat de treballar 
63,8% de la població de Camp de Morvedre

Persones parades:  6.724 persones
11,32% sobre població en edat de treballar
0,90 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 8,29% indefinits
2,22 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

8,5% 44,9%

0%

CMORVED
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% d'empreses per sectors al 
Camp de Morvedre

22,7%
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Castelló (11%) València (50%)
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Camp de 
Morvedre 

 CV

Camp de 
Morvedre 

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          

Serveis

ServeisConstrucció

MERCAT LABORAL SECTORS PRODUCTIUS

% Total afiliats a la SS per sector:
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Diagnòstic Avalem Territori

TERRITORI MERCAT LABORAL

Complexitat del territori. Compost
per dues mancomunitats (la Baronia i
les Valls) i dos municipis (Sagunt i
Canet d'en Berenguer); un eix urbà
Sagunt i Canet d'en Berenguer, amb
una variada i important oferta de
serveis; una zona litoral, amb indústria
avançada agroalimentària, logística) i
serveis (comercials i sanitaris) i una
zona interior, basada en un turisme
emergent, agricultura i conservació i
explotació del medi natural.

Infraestructures. Xarxa de transport
públic deficitària, amb mala connexió
entre els municipis de la comarca.

Baixa competitivitat empresarial,
precarització de l'ocupació i falta
d'oportunitats, a causa de l'envelliment
comarcal, la pèrdua de talent i coneixe-
ments per l'emigració; desequilibris terri-
torials entre litoral i interior o pimes que
no s'adapten al context actual.

Baixa qualificació de la mà d'obra, el
80% de les persones parades té fins a la
primera etapa d'estudis secundaris;
oferta formativa no ajustada a la
demanda empresarial.

Bretxa digital, hi ha un segment impor-
tant de la població amb escasses
capacitats digitals.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria 
d'ocupació CAMP DE MORVEDRE 
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria
d'ocupació CAMP DE MORVEDRE

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020
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Diagnòstic Avalem Territori

PUNTS FORTS ECONOMIA

Notable patrimoni cultural i arquitectònic, amb Sagunt
Patrimoni de la Humanitat (candidatura presentada en la
UNESCO) i un important nombre de BIC.

Important paisatge agrícola i patrimoni vinculat com a
estructura de connexió primària del territori (xarxa d'aigua,
séquies, pous, camins).

Posició estratègica territorial i infraestructures de comuni-
cació potents.

Disponibilitat de sòl industrial, amb tretze polígons que
ofereixen sòl i varietat d'ubicacions per a qualsevol tipus
d'establiment a curt i mitjà termini; el 95% en el municipi de
Sagunt, amb sis polígons.

Teixit associatiu important, de tradició.

Territori amb un fort teixit industrial i
tradició empresarial que pateix la
deslocalització de grans empreses i un
cert declivi per la terciarització i els efectes
de la crisi.

Crisi del sector agropecuari i indústries i
serveis tradicionals per incapacitat
d'adaptació a noves realitats. El cultiu
dominant són els cítrics, amb un 80% de
superfície cultivada; les explotacions
d'alvocats, a mitjà termini, poden despla-
çar els cítrics com a cultiu comarcal més
important; determinades varietats de
cítrics mantenen preus, però han
augmentat costos.

Terciarització de l'economia local i
aparició de noves empreses amb el canvi
de cicle econòmic favorables a l'ocu-
pació (centre comercial Epicentre, parc
comercial VidaNova, empreses logísti-
ques en Parc Sagunt).

Falta de cultura d'innovació fora de les
grans empreses.
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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

Estratègies
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Estratègies

ESTRATÈGIES DEL PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE

1. Eix territorial

Objectius generals
1. Generar un territori vibrant i dinàmic, resilient i amb capacitat d'adaptació.
2. Potenciació del rol de la capital comarcal i augment del reconeixement en
altres nivells.
3. Articulació territorial.
4. Diversificació sectorial i econòmica consolidada.
5. Millora de la capacitat local d'atracció d'activitat.

2. Eix social-laboral

Objectius generals
1. Millora de la sostenibilitat i la qualitat de vida.
2. Plena ocupació inclusiva i de qualitat.
3. Oferta de formació de qualitat, flexible i adaptada.
4. Foment del teixit associatiu i de relacions entre agents.

Objectius generals
1. Diversificació sectorial i econòmica consolidada.
2. Potenciació i modernització del sector industrial.
3. Diversificació i sostenibilitat agropecuària.
4. Identificació territorial de les produccions.
5. Recuperació del potencial turístic i articulació d'una oferta turística
coordinada.
6. Augment de la competitivitat del comerç tradicional i del sector serveis.

3. Eix econòmic

Objectius generals
1. Preservació del patrimoni i la identitat local.
2. Consolidació i ampliació del sector cultural local.
3. Cooperació cultural.

4. Eix cultural

Objectius generals
1. Foment de la cooperació per a la innovació i consolidació de l'activitat.
2. Foment de la innovació empresarial.
3. Foment de la innovació institucional.

5. Eix d'innovació
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Projectes experimentals

PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE

Títol PE 2020: Digitalització en el municipi

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2017

SOM COMARCA, 
foment de 

formació per a 
l’ocupació i 

l’autoocupació
amb base 
comarcal

107.500 €

Valoració dels recursos i 
les capacitats comarcals 

en la promoció econòmica 
i el desenvolupament 
sostenible, a més de 

vertebrar el territori amb 
activitats turístiques, 

cooperació entre entitats i 
valoració del patrimoni. 

1. Realització d'accions de promoció de
l'autoocupació: tallers d'emprenedoria.
2. Informar i orientar sobre les
tècniques, les eines i les plataformes de 
cerca d'ocupació: tallers de creació de 
currículums i cerca d'ocupació.
3. Organització d'una fira d'ocupació.
4. Sessions de seguiment i atenció
personalitzada: xat presencial. 

a) Potenciació del
sentiment comarcal.
b) Tallers d'emprenedoria i
de creació de currículums 
i cerca d'ocupació.
c) Creació d'una pàgina
web, d'una pàgina de 
Facebook i d'un blog.
d) Treball en xarxa amb els
AODL.

2018 Som Comarca 
2019 200.000 €

Elaboració d'un pla d'acció 
per a frenar la 

desocupació, amb la 
implementació d'accions 

formatives.

1. Realització d'accions formatives en
indústria i turisme.
2. Formació en competències per a la
desocupació.
3. Creació d'una xarxa comarcal de
turisme.
4. Importància al desenvolupament
sostenible.

a) Mercat de la Terra.
b) Fiançament del
sentiment de pertinença 
comarcal.
c) Millora de les xarxes
polítiques, socials i 
culturals.
d) Treball en xarxa.

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.
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Projectes experimentals

PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2019 Som Comarca 
2020 200.000 €

Contribució a la 
construcció d'un sentiment 
de pertinença comarcal en 
els àmbits social, econòmic 

i turístic

1. Generació de l'esperit de
comarca.
2. Responsabilitat social de les
empreses.
3. Manteniment de la línia de
turisme.
4. Accions d'orientació laboral per
a persones desocupades.
5. Tallers formatius i
d'emprenedoria. 

a) Adaptació a la COVID:
totalitat d'actuacions en línia.
b) Jornades gastronòmiques:
Ruta de la Tapa.
c) Rutes turístiques
transformades a format virtual.
d) Cancel·lació del Mercat de la
Terra per la pandèmia.
e) Premi de Responsabilitat
Social Empresarial (RSE).



Integren el Pacte Territorial per a l'Ocupació i el Desenvolupament 
Local del Camp de Morvedre:

• Ajuntament de Sagunt.
Ajuntament de Canet d'en Berenguer.
Mancomunitat dels Valls, composta per:

Contacte del Pacte Territorial per a l'Ocupació i el Desenvolupament Local del Camp de 
Morvedre:

•
•

Faura.
Benifairó de les Valls.
Quart de les Valls.
Quartell.
Benavites.
Mancomunitat de la Baronía:
Algar de Palància.
Estivella.
Albalat dels Tarongers.
Alfara d'Algímia.
Algimia d'Alfara.
Torres-Torres.
Gilet.
Petrés.

•

ASECAM,Associació d'empresaris del Camp de Morvedre.
UGT Horta Nord, Camps de Túria i Morvedre.
CCOO Camp de Morvedre i Alt Palància.
AVA-ASCOSA.
Federació d'Associacions de Comerciants del Camp de Morvedre.

•
•
•
•
•

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

Pactes i acords per a l’ocupació 

5 Seguiment

Elaboració i tractament de la informació:
• Continguts: Estepa. Departament de Geografia de la Universitat de València. 
• Diseny: Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación - www.ideasestrategicas.es)*ACTE: Acord Territorial 

**ACOM: Acord Comarcal
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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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