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Superfície protegida: 194 Km2 
23,6% de la superfície de la CdT

2 Parcs Naturals 22
Parcs Naturals CV

2 Paratges Naturals Municipals: 

El 15,3% tenen més de 65 anys
4 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Població: 166.444 h. 
3,3% de la població de la CV

Superfície: 892 Km2 
5% del total de la CV

Densitat: h./Km2

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +67,11%

186,60 CdT

CdT               CV

217,41 CV 

93 BRLs (Béns de Rellevància Local)
 1,8% CV

22 Societats Musicals 
3,9% CV

9 festes reconegudes: 

99.599 h. 

4.120.729 h.

+1.552

Saldo migratori CdT*: 3.192 persones
Festes d'interés turístic autonòmic: Festa de les Alfàbegues a la Mare de 
Déu d'Agost (Bétera)
Festes d'interés turístic provincial: les Falles (Benaguasil), Ofrena al riu 
Túria (Riba-roja de Túria) i Festa de Sant Roc (Serra)
Festes d'interés turístic local: La Merenguina (Llíria), Festes Patronals i 
Falles (Nàquera), Festa de Sant Antoni Abat (Olocau) i La Baixà de Sant 
Roc (Serra)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

166.444 h. 

5.057.353 h.

+1.421  +219

La Sierra Calderona 
Parque Natural del 
Túria

La Manguilla (La Pobla 
de Vallbona)
Les Rodanes 
(Vilamarxant)

Comunitat Valenciana        Altres comunitats            Estrangers

PATRIMONIO CULTURAL 

1 Situació actual

43 BICs (Béns d'Interés Cultural)
2,2% CV
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3,4%

Castelló (11%) València (50%)

12.677 empreses:
3,4% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar:  111.306 persones 
3,4% del total de la població de la CV en edat de treballar: 
66,9% de la població de la Mancomunidad CdT

Persones parades: 11.584 persones
10,41% sobre la població en edat de treballar
1,82 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 10,72% indefinits
0,20 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

8,2%  40,0% 51,8% 

0%

CdT
CV

25% 50% 75% 100%

3,5% 24,5%             64,3%

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

Indústria 6,6%

Construcció 12,7%

Serveis 80,1%
Alacant (39%)
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4,8% 30,0%        5,5% 59,7%

2,7% 12,3%             8,3% 71,8%

 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%

% de empreses per sectors en 
la CdT

7,7%

CdT

3% 5,7%
11,9%

7,4%

72,1%

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 MERCAT LABORAL

Territori caracteritzat per la dualitat i la
diversitat comarcal, perquè es tracta d'un
espai de transició entre l'expansió de l'Horta
Nord i les comarques interiors, causa de
densitat de població desigual. L'expansió
de l'àrea metropolitana incideix en menor
mesura en les localitats més pròximes a la
Serrania i la Calderona que presenten
menys dinamisme socioeconòmic i més
orientaciórural.

Procés de descongestió de la capital
provincial, mitjançant un transvasament
d'habitants i activitats econòmiques. Els
municipis pròxims a València formen la
segonacorona,ambcaracterístiquesdemo-
gràfiques, socials i econòmiques pròpies
d'àrees urbanes desenvolupades. Prolife-
raciód'urbanitzacions.

El mercat laboral es caracteritza per una
taxa de desocupaciófemeninaijuvenilalta,
que arriba al 58% i al 10% respectivament.
S'hi afigen altres problemàtiques, com un
nivell formatiu baix, falta d'especialització i
poca formació en competències digitals.
Tot això dona lloc a llocs de poca
qualificació, desigualtats en l'accés a
l'ocupació i augment de la contractació
temporal.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria 
d'ocupació de la CdT
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria 
d'ocupació de la CdT

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

Diagnòstic Avalem Territori



Acord Territorial 
d'Ocupació Camp de 

Túria (CdT)
2

5
AVALEM TERRITORI

Diagnòstic Avalem Territori

ECONOMIA PUNTS FORTS

A la comarca del Camp de Túria (CdT) s'enforteix el sector
terciari, amb un creixement del sector comercial i de serveis. Hi
destaquen especialment les empreses de serveis, que
representen el 80% del total i que redunden en la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania. Les empreses de serveis
abasten el 60% dels afiliats i aproximadament el 65% de les
noves afiliacions a la Seguretat Social.

El teixit industrial representa el 30% del sector productiu del
CdT, i abasta aproximadament el 25% de les noves afiliacions a
la Seguretat Social. Cal remarcar que presenta una diversificació
notable a la comarca i es considera un clúster logístic rellevant.
A més, la comarca presenta un sòl industrial disponible per a
noves empreses, repartit en diverses àrees industrials entre els
municipis.

El model productiu es compon majoritàriament de pimes i
micropimes. Un tipus d'empreses que es caracteritzen per la
dificultat d'aconseguir una capacitat tècnica i financera,
necessàries per a innovar. Cal esmentar també que les grans
empreses industrials del Camp de Túria tenen una capacitat
d'innovar alta.

En el diagnòstic, s'ha detectat una baixa cultura participativa,
col·laborativa i associativa. S'aprecia la necessitat de generar
xarxes territorials i transversals del teixit empresarial, que
faciliten i promoguen la dinamització territorial i fomenten els
processos econòmics del territori.

Transformació econòmica important
en les últimes dècades. La comarca ha
perdut la fisonomia típica d'espai
agrari tradicional per a convertir-se en
un territori amb un dinamisme
socioeconòmic significatiu, amb un
augment del nivell de producció,
benestar i renda. Àrea més dinàmica
de la comarca: triangle que
constitueixen els municipis de Llíria,
Riba-roja i Bétera.

Hi ha vint-i-nou àrees industrials,
repartides per deu municipis dels
dèsset que conformen la comarca.
S'ha generat un desenvolupament de
les àrees industrials, actualment en
expansió, afavorida pels importants
eixos de comunicació, compostos per
l'AP-7, l'A-3 i la CV-35, així com la
futura ampliació de la CV-50 cap a
Madrid.
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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 DE L'ACORD TERRITORIAL D'OCUPACIÓ CAMP DE TÚRIA (CdT)

1. Ocupabilitat i qualitat de l'ocupació

2. Model productiu

Programes per a l'ocupabilitat i qualitat de l'ocupació, així com per a tota
mena de formació destinada a la qualificació per a reduir la precarietat
laboral.

Consolidació del model productiu mitjançant l'impuls dels sectors i el suport
a noves activitats especialment de més valor afegit, en el context del
desenvolupament local.

3. Sector agrícola

6. Foment del turisme-agricultura

Foment del turisme-agricultura, mitjançant el workweekend en el qual es fan
visites a negocis rurals i accions formatives durant un cap de setmana de
treball i visites tècniques.

7. Col·laboració del sector agrícola i restauració

Col·laboració del sector agrícola amb el sector de la restauració per a utilizar
els productes agrícoles típics de la zona segons l'elaboració del calendari de
productes de temporada.

L'agricultura és un sector emergent capaç de respondre a les necessitats de
desenvolupament socioeconòmic de bona part del territori. Des de la
innovació es pretén pasar de l'agricultura tradicional a la indústria
agroalimentària, dins dels estàndards de sostenibilitat ambiental. Creació
d'un banc de terres amb la cerca prèvia de recursos financers per a
implementar-lo.

Creació d'una marca comuna per al comerç de la comarca.

4. Creació d'una marca 

8. Productes artesanals

5. Pla de Dinamització i Governança Turística Camp de Túria

Posada en marxa del Pla de Dinamització i Governança Turística Camp de
Túria, que marcarà les directrius del desenvolupament turístic del territori. Cal
destacar els dos parcs naturals, el del Túria i el de la serra Calderona.

9. Economia social

Anàlisi i suport a la creació d'empreses d'economia social com a manera de
treball col·laboratiu de serveis.

Valoració dels productes artesanals. Suport a la denominació d'origen de
productes locals.

10. Impuls R+D+I

Impuls de R+D+I en les empreses, en el context del sistema d'innovació
valencià.
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Projectes experimentals

ACORD TERRITORIAL D'OCUPACIÓ CAMP DE TÚRIA (CdT)

Títol PE 2020: Reconstruïm territori: adaptabilitat, sostenibilitat i creixement

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016
Coaching per a 

millorar 
l'ocupabilitat

204.462 €

Millora de l'ocupabilitat, 
facilitar la inserció en 

l'àmbit laboral, la 
promoció de 

l'emprenedoria i la millora 
de les condicions dels 
usuaris en el mercat de 

treball.

1. Desenvolupament personal i
professional amb accions de coaching.
2. Dotar amb eines per a la millora de
l'ocupabilitat: tècniques d'inserció laboral 
i competències digitals.
3. Prospecció del teixit empresarial.
4. Foment de la intermediació laboral.
5. Assessorament a emprenedors.

a) Realització de tallers de
formació.
b) Realització de tallers de
coaching.
c) Obtenció d'una base de
dades de les empreses de 
la comarca.

2017 Foment i millora de 
l'ocupabilitat 219.544 €

Es tracta d'una sèrie 
d'accions encaminades a 
la millora de l'ocupabilitat, 

el foment de 
l'emprenedoria i 
l'orientació i la 

intermediació laboral.

1. Foment de l'autoocupació.
2. Millora de les xarxes
socioeconòmiques. 3. Activitats de 
mentoring, en la creació i la consolidació 
empresarial.
4. Intermediació laboral i prospecció
d'empreses.
5. Foment i dinamització de
l'associacionisme.

a) Itinerari d'ocupabilitat:
180 usuaris.
b) Usuaris eina digital
d'intermediació laboral: 
723.
c) Inserció laboral: 81
persones.
d) Jornades tècniques
(40), mentoring (21), 
coaching (49).

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 consensuada prèviament amb els actors clau de l'espai.
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Projectes experimentals

ACORD TERRITORIAL D'OCUPACIÓ CAMP DE TÚRIA (CdT)

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018 Xarxes per a 
l’Ocupació 241.413 €

Busca el foment de 
l'ocupabilitat a la comarca i 

la dinamització del teixit 
socioeconòmic mitjançant 

la creació de xarxes de 
treball i la col·laboració 

pública-privada.

1. Dinamització del teixit
socioeconòmic amb la creació i 
l'impuls de xarxes de treball.
2. Increment de la competitivitat
comercial i empresarial.
3. Millora de l'ocupabilitat a la
comarca, amb atenció 
personalitzada a les persones 
parades.
4. Networking.

a) Creació de xarxes
empresarials.
b) Punt d'Atenció a
l'Emprenedor (PAE).
c) Tallers d'orientació, formació
i coaching per a qui emprén i 
qui està en situación de 
desocupació.
d) Realització d'itineraris
d'inserció laboral.

2019 Fent Territori. 
Emp. 4.0 300.000 €

Es du a terme la 
coordinació, la planificació i 

la construcció d'un marc 
adequat per a l'ocupabilitat 

de les persones.

1. Desenvolupament de l'Estratègia
Territorial.
2. Emprenedoria R+D+I.
3. Consolidació de les xarxes
empresarials.
4. Implementar la intel·ligència
artificial aplicada a l'ocupació.
5. Desenvolupament de la
connectivitat digital, entre 
ocupadors i treballadors. 

a) Reorientació de les
actuacions per la COVID.
b) Itinerari Aprendre a
Emprendre.
c) LAB Emprén i Coopera: espai
de trobada per a gent que 
emprén.
d) Desenvolupament digital del
Portal d'Ocupació i Empresa. 

Títol PE 2020: Reconstruïm territori: adaptabilitat, sostenibilitat i creixement



Acord amb el suport de la firma de:
•

•

•

Contacte de l'Acord territorial d'ocupació Camp de Túria (CdT): carrer del Pla de l’Arc s/n. •
46160 Llíria • Telf. 962 79 81 50 ext. 2

•

•

5 Seguiment

Els sindicats majoritaris i amb més representació a la comarca: CCOO PV 
i UGT PV.

Els responsables polítics dels dèsset ajuntaments que conformen la 
Mancomunitat Camp de Túria.

Federació del Comerç de Llíria; Associació de Comerciants de Bétera; 
Agrupació Empresarial l'Eliana-Camp de Túria; Associació de 
Comerciants de la Pobla de Vallbona; Associació de Comerciants i 
Professionals de Vilamarxant; Empresaris de Benaguasil; Associació de 
Comerç i Empresa de Benissanó; Asociació de Comerç, Restauració i 
Serveis de l'Eliana; Associació de Treballadors Autònoms; Associació de 
Comerciants i Empresaris de Nàquera; Associació ACOPRASAB de San 
Antonio de Benagéber.

En el 2019 s‘hi sumen:
Associació de Comerç i Professionals de Servicis de Riba-roja de Túria; 
Associació de Comerciants i Empresaris ACE Serra: Associació 
d'Artesans de Serra; Associació de Comerciants i Empresaris de Gátova; 
Associació de Comerciants de Marines; ASOCREVA (Associació Polígon 
La Reva Riba-Roja); Associació de Comerciants de Casinos; Associació 
de Comerciants i Empresaris d'Olocau.

En el 2020 s'hi adhereixen:
Associació de Fabricants i Confits de Casinos: Federació de Polígons 
Industrials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) i Grup d'Acció Local 
(GAL) Túria-Calderona.

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)

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

Pactes i acords per a l’ocupació 

4

6

7

8

12

13

14

18

19

20

22

26

27

28

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

1

3

11

17

23

24

25

2

15

21

16

*ACTE: Acord Territorial 
**ACOM: Acord Comarcal
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www.ideasestrategicas.es



