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Superfície protegida: 577 Km2 
52% de la superfície del PATEC

0 Parcs Naturals 
22 Parcs Naturals CV

8 Paratges Naturals Municipals:

El 21% tenen més de 65 anys
1,6 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Població: 73.698 h.
1,5% de la població de la CV

Superfície: 1.110 Km2 
4,8% del total de la CV

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +8,26%
PATEC            CV

128 BRLs (Béns de Rellevància Local)
2,5% CV

23 Societats Musicals 
4,3% CV

12 festes reconegudes: 

4.120.729 h. 
68.073 h.

471

Festes d'interés turístic nacional: Fira d'Agost (Xàtiva)
Festes d'interés turístic autonòmic: San Gil (Enguera) i Falles (Xàtiva) 
Festes d'interés turístic provincial: Setmana Santa (Xàtiva)
Festes d'interés turístic provincial i local: La Dansà (la Font de la Figuera)
Festes d'interés turístic local: Fiesta de la Cruz (Bicorp), Fiesta de San Antón (Enguera), 
Festes Moros, Cristians i Contrabandistes (la Font de la Figuera); Festes en Honor al 
Santíssim Crist del Calvari i a les venerades Santes Relíquies, Festa del 9 d'Octubre i Festes 
a Sant Pere Apòstol (Moixent) i La Reserva (Quesa)

Prov. Castelló

Prov. Valencia

Prov. Alacant

5.057.353 h. 
76.698 h.

123 104

Los Chorradores (Navarrés) 
Riu de Barxeta (Barxeta)
La Cabrentà (Estubeny) 
Barrancs Carrasca-Gatillo, 
Barranc La Hoz i Umbría la 
Plana (Enguera)
La Cova Negra (Xàtiva) 
Barranc de la Fos (Montesa)

66,38 PATEC

Densitat: Hab/Km2 

Saldo migratori PATEC*: +698 persones    
Comunitat Valenciana        Altres comunitats            Estrangers

217,41 CV 

PATRIMONI CULTURAL DEMOGRAFIA 

100 BICs (Béns d'Interés Cultural)
5,1% CV
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1 Situació actual Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 

MEDI AMBIENT 



4.950 empreses:
1,3% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 47.990 persones 
1,5% del total de la població de la CV en edat de treballar 
65,1% de la població de VLC

Persones parades:  5.398 persones
11,25% sobre població en edat de treballar
0,97 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 9,09% d’indefinits
1,42 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

8,8% 38,6%
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Alacant (39%)
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3,3%      13,1%         8,3% 69,6%

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% d'empreses per sectors en 
PATEC

19,5%

1,3%

Castelló (11%) València (50%)

14,4%

35,0%

52,7%

9,0%

PATEC

3%

18,1%

7%

65,2%

6,6%

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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LA COSTERA LA CANAL DE NAVARRÉS
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Diagnòstic Avalem Territori

POBLACIÓ MERCAT LABORAL

Situació estratègica per al 
desenvolupament d'activitats
econòmiques relacionades amb el 
transport i la logística; àrea de pas per a 
mercaderies i persones, que rep 
influències dels altres territoris.

Elevat patrimoni cultural i històric, 
actius que suposen una oportunitat
important per al desenvolupament del 
sector turístic. 

La capital, Xàtiva, és una ciutat
administrativa, amb posició estratègica 
i amb bones infraestructures de 
comunicació (A-7, A-35, ferrocarril) que 
serveixen de nexe entre les ciutats i els 
ports de València i Alacant i el centre 
de l'altiplà peninsular.

Aglutina el 84,95% de les empreses. 

Predomini d'associacions empresarials.

Compta amb importants recursos 
naturals, el 78,89% de la superfície es 
troba emmarcada en figures de 
protecció mediambiental, important 
per al desenvolupament de l'activitat 
turística. Grans oportunitats per a 
l'explotació forestal.

Situació de referència per a l'atenció i 
la cura de persones majors.

Escassa xarxa de comunicacions
viàries i de transport públic. 

Xarxa d'internet deficitària i un parc 
d'habitatges escàs i envellit, amb 
poques oportunitats per a la 
compravenda i el lloguer d'immobles.

Associacionisme vinculat al territori, 
relacionat amb el desenvolupament 
rural i la importància del capital 
natural.

La ubicació geogràfica de totes dos comarques és un factor diferenciador i amb 
capacitat d'influir sobre el desenvolupament del territori:

LA COSTERA

Zona de caràcter 
urbà, amb més del 
80% de la població 
de la zona d'estudi. 

Presenta 
característiques 
més pròpies d'un 
entorn rural.

LA CANAL DE NAVARRÉS 

Descens poblacional en l'última dècada
del 5,32%, amb més incidència a la
comarca de la Canal de Navarrés (12,44%);
a la Costera el descens de població ha
sigut del 3,64%.

Envelliment de la població, baixa natalitat
i èxode de gent jove i formada que migra
cap a altres zones que ofereixen més
oportunitats laborals.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria 
d'ocupació PATEC
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria 
d'ocupació PATEC

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

Homes

Desocupació amb descens continuat
durant el període 2014-2020.

Falta d'oportunitats formatives i labo-
rals, que donen lloc a un èxode de
població jove cap a altres territoris amb
millors serveis i perspectives laborals, fet
que contribueix a retroalimentar l'enve-
lliment de la població que s’hi esdevé.

Mercat laboral precaritzat (economia
submergida, sobrequalificació, elevada
temporalitat).

Oferta formativa que, en moltes
ocasions, no respon a les necessitats
reals del territori.

Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 
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CC Joanbanjo en Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albufera_d%27Anna,_la_Ca
nal_de_Navarr%C3%A9s,_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0.JPG

ECONOMIA

Comarques de tradició agrícola i industrial, si bé al llarg de les últimes dècades
els dits sectors han anat perdent força en favor del sector serveis, especialment
en els municipis que presenten més pes poblacional. La producció agrícola
durant anys ha sigut font de riquesa. Actualment, el sector no resulta atractiu per
a les noves generacions.

Predomini del sector serveis. En el 2019, quasi el 64% d’afiliats a la Seguretat
Social; diferència comarcal entre la Costera (64,98% d'afiliacions) i la Canal de
Navarrés (55,90% de les afiliacions).

En l'actualitat, una certa reculada de l'activitat comercial a causa de l'aparició de
nous hàbits de compra que tendeixen a les grans superfícies comercials i a les
dificultats d'accés a nuclis urbans.

El sector industrial agrupa el 19,84% de les afiliacions. Hi destaca la indústria
manufacturera. El sector tèxtil i de la pell va tindre un fort pes en l'economia anys
arrere, processos comercials i productius vinculats al fenomen de la globalització
que els van fer menys competitius.

Les mancomunitats de la Costera-Canal i de la Canal de Navarrés constitueixen
les principals entitats públiques de caràcter supramunicipal que actuen en el
territori.

Poques xarxes i pocs mecanismes de col·laboració i de cooperació entre els
diferents agents socioeconòmics que actuen en la zona d'estudi, falta de
comunicació i de col·laboració en tots els nivells (entitats públiques i
organitzacions sindicals i empresarials).

Falta preocupant d'innovació i d'iniciatives emprenedores.

Diagnòstic Avalem Territori



Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 3

6
AVALEM TERRITORI

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 COSTERA-CANAL (PATEC)

1. Aprofitament del territori

2. Producte turístic conjunt

Aprofitament del territorio, ric i fértil, que ofereix oportunitats per al
desenvolupament d'una agricultura basada en enfocaments més sostenibles
i en els principis de l'agroecologia i la cura del medi ambient.

Promoció de recursos turístics complementaris i diferenciats; és molt
aconsellable ampliar la col·laboració intercomarcal i generar un producte
turístic conjunt, fent que el territori del Pacte Costera-Canal resulte més
atractiu per al turista i que comporte pernoctacions.

3. Xarxes associatives i col·laboratives

6. Desenvolupament territorial integrat

Aconseguir un desenvolupament territorial integrat de les comarques de la 
Costera i de la Canal de Navarrés.

7. Formació Professional de grau superior especialitzada

Formació professional de grau superior en famílies tan importants per a la
zona com l'agricultura, la fusta, el moble i el cautxú. També es necessita un
grau especialitzat en turismo.

Necessitat de fomentar la creació de xarxes associatives i col·laboratives
que permeten vertebrar les necessitats i les oportunitats laborals i formatives
que presenta el territori del Pacte territorial.

Formació al sector empresarial en l'ús de diferents eines digitals que
permeten modernitzar i informatitzar els negocis locals (màrqueting digital,
venda en línia...).

4. Eines digitals

8. Serveis a les persones majors i d'atenció a la dependència

5. Turisme

El turisme es postula com una gran oportunitat per a generar activitat
econòmica, totes dues comarques presenten una oferta complementària
basada en el turisme rural i actiu (la Canal de Navarrés) i en el turisme cultural
(la Costera).

9. Terres dels Alforins

Destaca l'Associació de Terres dels Alforins. Un projecte que naix de la unió
d'onze cellers situats a les comarques de la Costera i la Vall d'Albaida que
presenten un objectiu comú: valorar la qualitat del vi que fan i fer-ho des d'una
perspectiva territorial. En són exemple els cellers de Terres dels Alforins, en
què s'ha conjuminat territori i producte per a fer-ne màrqueting i difusió.

Foment de serveis a les persones majors i d'atenció a la dependència.
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Projectes experimentals

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016

Creació 
d'oportunitats per 

a impulsar 
activitats 

econòmiques 
d'impacte social 

en l'àmbit del 
turisme rural la 
Costera-Canal 

Navarrés

146.000 €
Es pretén dinamitzar les 

empreses d'impacte social 
en l'àmbit del turisme rural.

1. Elaboració d'una relació amb els
recursos territorials turístics del territori 
per a cada població, així com els 
comerços i els productes més 
significatius.
2. Creació de fòrums de participació
generals i sectorials.

a) Creació d'una pàgina
web dedicada a la 
promoció del patrimoni, la 
cultura, els paisatges i els 
productes agroalimentaris 
de qualitat. 
b) Elaboració d'una base
de dades de les empreses 
i els comerços del territori.

2017

Emprenedoria 
social i territorial a 
la comarca de la 
Costera-Canal

237.530 €

Adaptació de l'oferta 
formativa per a millorar 

l'ocupabilitat de la 
població desocupada, 

creant eines i estratègies 
comunes adequades a les 

necessitats reals de les 
ofertes de treball

1. Es potencia la creació de noves
empreses, per a implementar projectes 
empresarials innovadors en sectors 
estratègics en el desenvolupament 
comarcal (turisme alternatiu, agricultura 
ecològica, salut, gestió del medi 
natural…).
2. Itineraris de formació sobre
creativitat, innovació i noves 
tecnologies.

a) Processos de
mentoring per les 
empreses participants.
b) Campanya de
crowdfunding.
c) Networking i xarxes
d'emprenedors.
d) Potenciació del Fòrum
Territorial d'Emprenedoria
i Innovació.
e) Fira Agroalimentària i
d'Artesania.

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.

PACTE TERRITORIAL COSTERA-CANAL (PATEC)

Títol PE 2020: Coaching tecnològic i gestió empresarial a la Costera-Canal
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Projectes experimentals

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018 La Costera-Canal 
en Xarxa

Es fan accions d'orientació 
laboral en diverses seus 
del territori, per a poder 

aconseguir una atenció de 
proximitat per als usuaris.

1. Oferir una atenció personalitzada als
usuaris, parats i emprenedors.
2. Territorialització de l'àmbit d'actuació
del pacte, en dividir-lo en cinc àrees.
3. Prospecció laboral d'empreses.

a) Tallers d'orientació
laboral (coworking per a 
l'ocupació) que resulten 
innovadors en el territori.
b) Desenvolupament de
xarxes socioeconòmiques 
i polítiques.

2019
Ocupa’t a la 

Costera-Canal 
2019-2020

271.461 €

Es pretén aconseguir una 
atenció de proximitat per 

als usuaris en la cerca 
d'ocupació en els centres 
educatius, així com en els 

ajuntaments.

1. Orientació de la gent més jove en el
moment d'integrar-se en el mercat 
laboral.
2. Implementació de cursos de
formació. 
3. Creació d'un observatori d'ocupació.
4. Desenvolupament del programa
MENTOR per a emprenedors. 
5. Fixació de les línies de treball per a la
millorar l'estratègia territorial.

a) Escola Comarcal per a
l'Ocupació 3.0: per a 
ajudar la gent jove en la 
cerca de la primera faena.
b) Realització de tallers de
competències: per a l'ús 
de les noves tecnologies.
c) Adaptació de les
actuacions a la COVID: els
grups de discussió de 
manera telemàtica.
d) 193 beneficiaris
directes.

Títol PE 2020: Coaching tecnològic i gestió empresarial a la Costera-Canal

PACTE TERRITORIAL COSTERA-CANAL (PATEC)



Integren el Pacte Territorial Costera-Canal (PATEC):

• Ajuntaments de la Mancomunitat
de la Costera-Canal:

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

Contacte del Pacte Territorial Costera-Canal (PATEC): c/ Noguera, 10, Xàtiva , CP: 
46800 | Tel.: 674 34 86 88 | info@costeracanal.es

Pactes i acords per a l’ocupació L'Alcúdia de Crespins
Barxeta
Cerdà
Enguera
Estubeny
La Font de la Figuera
El Genovés
La Granja de la Costera
Xàtiva
Lloc Nou d'en Fenollet
Llanera de Ranes
La Llosa de Ranes
Moixent
Montesa
Novetlè
Rotglà i Corberà
Torrella
Vallada

Ajuntaments de la Mancomunitat
de la Canal de Navarrés:
Anna
Bicorp
Bolbaite 
Chella
Navarrés
Quesa

• XÀCEX (Xàtiva Ciutat Excel·lent)
• ADEXA (Associació d'Empresaris de Xàtiva i la Costera)
• CCOO- PV

• UGT -PV

4

6

7

8

10

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

25

2

15

21

16

24

5

9

*ACTE: Acord Territorial 
**ACOM: Acord Comarcal

Pacte Territorial Costera-
Canal (PATEC) 5

AVALEM TERRITORI

Seguiment
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www.ideasestrategicas.es



