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Pacte territorial per a l'ocupació 
i el desenvolupament local a la 

comarca La Hoya de Buñol -
Chiva (LHB-CH)

MEDI AMBIENT

Superfície protegida: 716 Km2 
61,9% de la superfície de la LHB-CH

0 Parcs Naturals
22 Parcs Naturals CV

4 Paratges  Naturals Municipals: 

El 19,3% tenen més de 65 anys.
Igual a la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Població: 44.427 h.
0,9% de la población de la CV

Superfície: 1.156 Km2 
5% del total de la CV

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +26,14%

DEMOGRAFIA

Densitat: h./Km2

38,44 LHB-CH

LHB-CH      CV

217,41 CV 

45 BRLs (Béns de Rellevància Local)
0,9% CV

14 Societats Musicals 
2,6% CV

6 festes reconegudes: 

4.120.729 h. 

35.220 h.

+450

Saldo migratori LHB-CH*: 849 persones
Comunitat Valenciana        Altres comunitats            Estrangers

Festes d'interés turístic internacional: La Tomatina (Buñol) 
Festes d'interés turístic autonòmic: Concierto Mano a Mano 
(Buñol) i Fiesta del Torico de la Cuerda (Chiva)
Festes d'interés turístic local: Festes patronals i Festa de 
Pasqua (Millares)
Itineraris d'interés turístic: Ruta del Nacimiento (Millares)

Les Rodanes (Cheste)
Sierra de Chiva (Chiva)
Villingordo (Siete 
Aguas)
Tabarla (Yátova)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

 44.427 h. 

5.057.353 h.

+285  +114

PATRIMONI CULTURAL 

57 BICs (Béns d'Interés Cultural)
2,9% CV

MEDI AMBIENT
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1 Situació actual

0,7%

Castelló (11%) València (50%)

2.684 empreses:
0,7% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 28.984 persones 
0,9% del total de la poblaciónde la CV en edat de treballar 
65,2% de la població de la Mancomunitat LHB-CH

Persones parades: 2.862 persones
9,87% sobre Població en edat de treballar
2,35 punts percentuals   per davall de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 8,05% indefinits
2,5 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

8,3%  40,0% 51,7% 

0%

LHB-CH
CV

25% 50% 75% 100%

5,4% 47,2%             41,1%

3,4%3,4%         13,4%        74,8%

Indústria 8,6%

Construcció 14%

Serveis 76%

Alacant (39%)

0%

0%

LHB-CH

LHB-CH

LHB-CH

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

16,3% 43,4%        3,5% 36,7%

5,4% 16,5%16,5%       7,7% 64,9%

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

3,3%3,3%      13,3%      13, 69,6%

3,3% 3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% d'empresas per sectors en la 
Mancomunitat LHB-CH

6,2%

5,6%

23,8%

6,9%60,4%

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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INNOVACIÓN
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Pacte territorial per a l'ocupació 
i el desenvolupament local a la 

comarca La Hoya de Buñol -
Chiva (LHB-CH)

Diagnòstic Avalem Territori

TERRITORI CONTEXTMERCAT LABORAL

Desequilibris territorials, perquè més del
75% de la població resideix a Chiva, Buñol
i Cheste, municipis més ben comunicats
amb l'àrea metropolitana de València
(AMV) per l’A3.

Augment de població entre 1998 i el 2012,
amb un canvi en la dinàmica i descendeix
lleugerament fins al 2019.

Hi ha tres àrees diferenciades. La primera,
amb una taxa alta de dependència, índexs
alts d'envelliment, índexs baixos de
natalitat i de renovació de població activa
(Cortes, Millares i Dos Aguas); la segona,
amb valors moderats (Macastre, Yátova,
Siete Aguas i Alborache), i la tercera, amb
una dinàmica poblacional similar a la resta
de l'AMV (Chiva, Buñol, Cheste, Godelleta
i Torís).

Increment de la sensibilitat ciutadana
en matèria mediambiental, les qües-
tions mediambientals es converteixen
en matèria prioritària per al disseny del
model territorial (important capital
natural).

En els últims anys s'ha produït un
augment de les xarxes de treball,
sobretot les relacions entre associacions
de la comarca i entitats públiques. Es
fomenta la participació activa de
ciutadans, representants i agents socials
dels municipis.

Mercat laboral marcat per les tres unitats
territorials. Es genera oferta de treball en
l'àrea metropolitana i a la ciutat de
València, pròxima i accessible gràcies a
l'autovia A3. I hi ha un procés de periur-
banització, concretat en el cas de Chiva,
Godelleta i Cheste, amb la proliferació del
teixit residencial de baixa densitat, els
residents del qual provenen de l'àrea
metropolitana i hi continuen treballant.

Hi ha una evolució favorable del nivell
formatiu de segon i tercer grau, i
disminució de població analfabeta o
sense estudis.

Consolidació de llocs de treball
qualificats (alts càrrecs directius, tècnics
superiors), molts dels quals els cobreixen
persones de fora de l'àrea; i de llocs de
treball de baixa qualificació, en els quals
trobem una majoria de persones de la
comarca.

El mercat de treball s'ha dirigit al sector
terciari, que ha experimentat un auge
sense precedents en els últims anys.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria 
d'ocupació de la LHB-CH
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria 
d'ocupació de la LHB-CH

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

ECONOMIA

Distribució d'ocupats en el 2019: sector serveis, amb el 64,32%; l'ocupació en la
indústria, amb un 15,32% de les empreses; i la construcció, amb el 10,09%. El
10,27% es vincula al sector agrari.

Procés de transformació econòmica. Abans, grans empreses valencianes
(papereres, tèxtils, cimenteres); ara, pimes i familiars, i grans empreses en
polígons industrials (Buñol, Cheste i Chiva).

La crisi immobiliària va arrossegar les branques de la indústria del ciment i
derivats, i el subsector de la construcció, i junt amb el declivi de la indústria
tradicional paperera van provocar una reacció negativa en altres branques
industrials com la metal·lomecànica. Això es va traduir en la destrucció de llocs
de treball (del 2008 al 2009 es va incrementar la desocupació en un 80%) i en la
reducció dels nivells de consum de la població, la qual cosa va tindre repercussió
en el sector terciari (comerç i serveis).

Implantació de les indústries agroalimentàries a Cheste i a Buñol, lligades a la
indústria càrnia i a la de preparació plats de cuina elaborats.

El sistema productiu local s'escora cap a noves branques industrials que han
guanyat protagonisme, ens referim a empreses d'elaboració de productes
químics per a la neteja o per a cosmètics, i d'empreses que produeixen béns de
consum.

Des de mitjan segle passat hi ha una reducció considerable de superfície
cultivada (15% superfície comarcal), una reculada del secà en favor del regadiu,
per raons de rendibilitat econòmica.

El sector serveis, amb un 56,3% del total d'empreses de la comarca, adquireix
importància; l'augment de renda disponible i la consolidació de l'estat del
benestar comporta increment de demanda de serveis (hostaleria, turisme,
transport i sector habitatge); l'envelliment de la població i la inversió de la
piràmide poblacional comporten augment de serveis comunitaris, socials i
d'atenció personal.
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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 PEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL COMARCAL LA HOYA DE BUÑOL - CHIVA (LHB-CH)

1. Agricultura i l'artesania

2. Agricultura ecològica

Potenciació de l'agricultura i l'artesania, i foment de la reagrupació de les
explotacions, la qual cosa permetria augmentar-ne la productivitat i la
competitivitat.

Foment de l'agricultura ecològica de producte de la localitat i foment del
comerç de proximitat, km 0; línea en què destaca l'establiment d'iniciatives
d'aprofitaments forestals per a transformar les restes de podes en estelles
per al compostatge.

3. Turisme ecològic

Impulsar el sector serveis de restauració, revalorar productes autòctons i
agrícoles d'alta qualitat, apostar pel turisme ecològic, recuperar recursos
ambientals la valoració adequada dels quals podrà millorar la imatge del
producte turístic.

5. Iniciatives turístiques conjuntes

Impuls d'iniciatives conjuntes i la creació de xarxes de treball amb la
participació de diversos col·lectius (càmpings, escoles de barranquisme,
rutes a cavall, vies ferrades o visites a coves d'espeleologia). Una referència
obligada ací és l'impuls del Pla de governança i competitivitat turística.

4. Música

Creació d'una borsa de músics.

6. Teleformació i teletreball

Foment de la teleformació i teletreball, mitjançant l'actualització de les
estratègies de formació i ocupació des del punt de vista de la transformació
digital.

7. Foment de xarxes

Foment de xarxes internes, mitjançant la generació d'acords entre els agents
socioeconòmics del territori, públics o privats, tant per a la promoció de
l'emprenedoria social, projectes de formació i orientació, i inserció laboral de
persones parades com per a l'assessorament a l'empresari; i externes, entre la
Generalitat i ens locals, i en busca de l'impuls de la internacionalització
d'empreses.
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PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA COMARCA LA HOYA DE BUÑOL - CHIVA (LHB-CH)

Títol PE 2020: Mesures d'informació, assessorament i d'acompanyament en competències digitals i ajudes bonificades per a persones parades i manteniment de l'ocupació

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016 i 2017

Projecte de gestió 
de serveis comuns 

de polígons 
industrials i 
empreses i 

reindustrialització 
de la comarca

93.498 € i 
152.900 €

Implantar la 
capacitació de serveis 
comuns dels polígons 

industrials i de les 
empreses, i la 

promoció de la 
reindustrialització dels 

polígons.

1. Millorar la gestió dels serveis
comuns dels polígons industrials i de 
les empreses.
2. Promoure la reindustrialització de
les zones degradades per abandó de 
l'activitat econòmica.

a) Creació d'una plataforma
informàtica amb informació 
dels polígons industrials.
b) Prestació de serveis
comuns a les empreses, com
ara les ofertes i les demandes 
d'ocupació. 

2016 i 2017
Projecte de transició 

a un nou model 
energètic

93.498 € i 
152.900 €

Implantació d'un nou 
model d'ús sostenible 

de l'energia en 
l'Administració pública 

comarcal i en l'àmbit 
domèstic, comercial i 

industrial

1. Transició cap a un nou model
energètic sostenible que supose la 
creació d'ocupació.
2. Promoure el sector econòmic de les
energies renovables.
3. Foment de l'eficiència energètica.

a) Creació d'una oficina de
transició energètica per a la 
comarca.
b) Canvi de model energètic
com a estratègia de 
desenvolupament local.

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.

Projectes experimentals
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Projectes experimentals

PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA COMARCA LA HOYA DE BUÑOL - CHIVA (LHB-CH)

Títol PE 2020: Mesures d'informació, assessorament i d'acompanyament en competències digitals i ajudes bonificades per a persones parades i manteniment de l'ocupació

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018
Impuls, qualificació 

professional i 
ocupació comarcal

240.000 €

Foment de l'ocupació 
estable i de qualitat en 

l'àmbit comarcal, 
mitjançant 

l'assessorament en 
matèria de formació a 
les persones parades i 
orientació a les pimes.

1. Reindustrialització de la comarca i 
foment de l'ocupació sostenible.
2. Impuls a la qualificació professional 
reglada.
3. Investigació i foment de la formació 
dual.
4. Impuls a la qualificació professional 
per a l'ocupació.
5. Desenvolupament d'un banc de 
terres i agricultura ecològica.
6. Pla de viabilitat del transport 
educatiu.

a) Registre d'empreses: 3.500 
empreses.
b) Impuls de l'associacionis-
me: registre de més de 300 
associacions.
c) Creació del mapa de 
recursos en línia.
d) Creació de l'Agència de 
Desenvolupament Comarcal 
en línia.

2019

Oficina de 
"Proyectos Red 

iHoya" per a l'impuls 
de la qualificació i 

l'ocupació a la 
comarca

240.000 €

Realització de 
projectes a mesura per 

a qualsevol agent 
territorial en el qual hi 

haja un compromís 
d'inserció laboral de 

manera directa o 
indirecta.

1. Desenvolupament de l'oficina "Red 
iHoya": es generen convenis de 
col·laboració que permeten connectar 
les entitats públiques amb altres 
actors (ciutadania, empreses i 
associacions).
2. Creació de la plataforma iHoya: és 
de formació en línia i és un conveni 
entre la Mancomunitat i la Direcció 
General de Noves Tecnologies 
(DGTIC).
3. Aconseguir més difusió del 
projecte.

a) Creació d'un fòrum de 
debat i intercanvis entre les 
diferents xarxes.
b) Celebració de meses 
intersectorials de manera 
telemàtica per la Covid-19: 
reforç de l'associacionisme. 
c) 217 beneficiaris del projecte 
experimental.
d) Realització de díhuit cursos 
de formació.
e) 359 empreses
prospectades. 
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Integren l'Acord territorial pel consell econòmic i social comarcal La 
Hoya de Buñol-Chiva (LHB-CH):
• Ajuntaments de:

Godelleta 
Cheste 
Alborache 
Buñol
Cortes de Pallás 
Chiva
Dos Aguas 
Millares
Siete Aguas 
Torís
Yátova

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacte de l'Acord territorial pel consell econòmic i social comarcal La Hoya de Buñol-
Chiva (LHB-CH): c/ Peset Aleixandre s/n. • Yátova • 962 50 48 87

•
•

• Delegació Territorial CCOO

• Delegació Territorial UGT

• Asociació de comerciants de Buñol

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

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

Pactes i acords per a l’ocupació 

*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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5 Seguiment




