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Superfície protegida: 10 Km2 
6% de la superfície del l'Horta Nord 

1 Parc Natural 
22 Parcs Naturals CV

1 Paratge Natural Municipal: 

El 16,6% tenen més de 65 anys
2,8 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Població: 302.311 h.
6% de la població de la CV

Superfície: 176 Km2 
0,8% del total de la CV

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +32,46%

DEMOGRAFIA

Densitat: h./Km2 
217,41 CV 

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

25 Societats Musicals 
4,6% CV

5 festes reconegudes: 

4.120.729 h. 
228.235 h.

3.481

Saldo migratori l'Horta Nord *: +4.391 persones    
Comunitat Valenciana        Altres comunitats            Estrangers

Festes d'interés turístic nacional i autonòmic: La Cordà (Paterna)
Festes d'interés turístic: Misteri de la Passió (Montcada)
Festes d'interés turístic provincial: Setmana Santa (Alboraia)
Festes d'interés turístic local: Festa de la Pujà i la Rodà de Sant Roc 
(Burjassot) i Castell de focs d'artifici del 24 d’agost (Godella)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

302.311 h. 

5.057.353 h. 

477 433

Turia

La Costera 
(Puçol)

1.713,97  l'Horta Nord 

PATRIMONI CULTURAL 16 

 l'Horta Nord          CV

1 Situació actual

16 BICs (Béns d'Interés Cultural)
0,8% CV
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21.072 empreses:
5,7% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 199.758 persones 
6,1% del total de la població de la CV en edat de treballar 
66,1% de la població del l'Horta Nord 

Persones parades: 21.866 persones
10,95% sobre la població en edat de treballar
1,28 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

Tipus de contracte: 12,39% d’indefinits
1,87 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV
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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

MERCAT LABORAL

Mercat laboral precari, amb nivells de
temporalitat i de parcialitat (involun-
tària) alts en la contractació laboral,
especialment entre dones i gent jove.

Les activitats predominants en nombre de 
persones afiliades a la Seguretat Social es 
concentren en el comerç en gros i a la 
menuda (28,09%), en la indústria manufac-
turera (16%) i en activitats administratives i 
auxiliars (9%), tots els valors superiors a la 
província de València i a la Comunitat 
Valenciana.

Les titulacions de les branques d'edu-
cació, salut i serveis socials tenen més
presència femenina, davant de les de
ciències, informàtica, arquitectura,
construcció i formacions tècniques i
industrials, en què trobem més
presència masculina.

No hi ha resposta a les necessitats de
l'entramat empresarial. No hi ha
relació entre tots dos ecosistemes:
l'educatiu/formatiu i l'empresarial.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria 
d'ocupació Pactem Nord
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria 
d'ocupació Pactem Nord

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

El comerç de proximitat s'enfronta a la
competència de les grans corpora-
cions del comerç en línia i de les grans
superfícies comercials, i a l'influx del
Cap i Casal com a focus d'atracció
comercial.

Els mercats municipals perden clien-
tela per nous formats comercials,
pèrdua de competitivitat, canvis en els
hàbits de consum i dificultats de
conciliació horària.

Les associacions de comerciants són
el mitjà fonamental d'organització dels
comerciants a l'hora d'abordar els
reptes del sector, per a promoure la
digitalització dels comerços, treballar
amb les institucions locals, analitzar les
necessitats sectorials i oferir formació
a associats i associades a través de
diferents instruments i recursos (Unió
Gremial, Confecomerç, Cambra de
Comerç i Facenord [Federació d'asso-
ciacions de comerç i empresa de
l’Horta Nord]).

COMERÇ LOCAL
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Diagnòstic Avalem Territori

ECONOMIA

Teixit empresarial dinàmic i flexible caracte-
ritzat per una grandària reduïda de les
empreses. Faria falta més cooperació estratè-
gica intrasectorial i intersectorial, i reforçar el
paper de l'associacionisme empresarial.

El 80% del pes relatiu a la comarca, quant al
nombre d'empreses, prové del sector terciari,
en el qual hi ha el 75% de treballadors de la
comarca.

Sector industrial de valor estratègic (segon en
importància a la comarca de l’Horta Nord), però
no hi ha un sector hegemònic del qual
depenga la dinàmica econòmica de tota la
comarca, beneficiada per les dinàmiques i les
lògiques pròpies de les grans àrees urbanes,
entre les quals menys costos o aprofitament
més òptim de la mà d'obra qualificada, o altres
externalitats positives tals com un ús més
adequat dels recursos tecnològics, una millor
accessibilitat o la concentració d'activitats
innovadores.

Destaquen el sector metal·lomecànic i l'ali-
mentari, empreses de grandària relativament
reduïda, amb uns nivells d'innovació amb
possibilitats de millora, i amb carències en
inversió en béns d'equip o maquinària.
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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 CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ PACTEM NORD

1. Promoció del teixit industrial

2. Impuls del comerç de proximitat i dels mercats locals

Promoure la innovació en la indústria comarcal. Fomentar la cooperació
entre empreses tractores i pimes locals. Impulsar la col·laboració
intrasectorial i intersectorial i de caràcter estratègic. Potenciar la presència
del sector industrial en la població jove.

Fomentar l'associacionisme comercial i impulsar l'aplicació de les noves
tecnologies en el sector del comerç de proximitat per a adaptar el comerç
local a l'economia digital. Revitalitzar els mercats municipals. Fomentar el
comerç i el consum responsable, cap a un comerç de proximitat més
sostenible.

5. Transformació digital local

Digitalització ciutadana: processos formatius digitals en expansió. Promoure la
transformació digital en les empreses. Reforç i impuls de l'Administració digital:
proximitat entre l'Administració local i la ciutadania, i eficiència en la gestió.

Desenvolupar un sistema d'orientació professional, fomentant la participació
de tots els agents estratègics i incrementant l'atractiu de la formació
professional dual. Ajustar la formació a les necessitats de l'entramat
empresarial. Impulsar l'autonomia personal i la integració social i econòmica
de la gent jove. Formació amb perspectiva de gènere. Incentivar la
participació de xiquetes i dones joves en les carreres tecnològiques.
Impulsar la digitalització mitjançant un procés d'integració de les noves
tecnologies en la formació.

Corresponsabilitat en el treball reproductiu i de les cures entre dones i homes.
Millorar l'ocupabilitat de les dones incidint especialment en les persones en
situació de més vulnerabilitat. Reforçar el paper de les xicotetes i mitjanes
empreses en la consecució de la igualtat real en el mercat laboral.

4. Promoció de la igualtat en l'ocupació entre dones i homes

3. Desenvolupament de la formació professional i l'ocupació. Perspectiva juvenil
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Projectes experimentals

CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ PACTEM NORD

Títol PE 2020: Corresponsabilitat i foment de l'ocupació: fase II

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016

Programa 
experimental per al 

foment de la 
responsabilitat 

social i el 
desenvolupament 

d'accions 
innovadores 

associades a la 
intermediació 

laboral

260.000 €
(240.000 €

LABORA, 20.000 €
Pactem Nord

Incideix en la 
responsabilitat social 
empresarial (RSE), el 
desenvolupament 
local i la millora de 

l'ocupabilitat

1. Tutelar la implantació d'itineraris de
responsabilitat social empresarial en 
pimes.
2. Millorar l'eficàcia del treball en
xarxa.
3. Experimentar la validesa de noves
eines metodològiques de suport a la 
inserció laboral
4. Consolidació de la xarxa
d'empreses i intermediació laboral.

a) Suport a les associacions
empresarials de l'Horta Nord.
b) Foment de l’RSE amb una
metodologia pròpia.
c) Millora de la coordinació dels
recursos integrants en el pacte 
(butlletins informatius).
c) Projecte pilot amb joves
Connecta't amb l'ocupació.
d) Accions de qualificació
professional.

2017

Projecte 
experimental per al 
desenvolupament 

d'accions 
innovadores 

d'ocupació a l'Horta 
Nord

290.000 €
(266.000 €

LABORA, 24.000 €
Pactem Nord)

Es manté la 
responsabilitat social 
empresarial (RSE), el 
desenvolupament 

local i de 
l'ocupabilitat, a més 
de l'organització i la 

vertebració del 
territori

1. Desenvolupar les potencialitats
endògenes del territori.
2. Consolidació de les xarxes de
treball.
3. Capacitació de les persones
desocupades: per la bretxa digital.
4. Millora de la intermediació laboral i
de l'ocupabilitat.

a) Guia de bones pràctiques, per
al foment de la responsabilitat
social empresarial.
b) Campanya per a la millora de
les condicions de treball “El 
model que volem”.
c) Accions per a l'eliminació de
la bretxa de gènere.
d) Campanya "El valor de les
coses no és el seu preu" dirigida 
al comerç de proximitat.

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

CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ PACTEM NORD

Títol PE 2020: Corresponsabilitat i foment de l'ocupació: fase II

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018
Cap a un territori 

socialment 
responsable

270.000 €
(240.000 €

LABORA, 30.000 €
Pactem Nord)

Es pretén abordar la 
corresponsabilitat 

territorial, la millora de 
l'ocupabilitat i les 

competències personals i 
l'impuls de les xarxes 

internes i externes.

1. Apoderament territorial en
matèria d'ocupació, amb accions 
de formació... 
2-. Foment de la 
corresponsabilitat territorial, amb 
l'impuls d'itineraris empresarials 
de responsabilitat social.
3. Vertebració del territori i
impuls de les xarxes que hi ha.

a) Realització d'itineraris
d'adaptació a entorns digitals.
b) Reactivació d'Aules de Suport
Informàtic per a l'Ocupació.
c) Accions dirigides a persones
perceptores de la renda 
valenciana.
d) Creació d'una xarxa de pactes
territorials. 
e) Accions per al foment de
l'economia social en instituts.

2019
Corresponsabilita

t i foment de 
l'ocupació

300.000 €

S'orienta cap a la innovació 
en l'àmbit de la 

corresponsabilitat 
territorial, apoderament de 
les persones desocupades 

i l'elaboració de les 
estratègies de 

desenvolupament 
territorial.

1. Elaboració de l'Estratègia
Territorial: amb accions com 
l'impuls de comerç de proximitat 
i mercats locals, la transformació 
digital local i la igualtat en 
l'ocupació entre homes i dones.
2. Millora de l'ocupabilitat.
3. Accions de responsabilitat
social empresarial (RSE).

a) Adaptació a la COVID: entorn
en línia.
b) Campanya audiovisual per a la 
inserció de persones en risc 
d'exclusió social.
c) Capacitació tecnològica i nous 
materials per a cerca d'ocupació.
d) Dispositiu d'activació laboral 
dirigit a dones. 
e) Emprenedoria i intermediació 
responsables
f) Enfortiment de xarxes de 
cooperació.
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Integren el Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació 
PACTEM NORD:

• Ajuntaments d'Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Alfara del
Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador,
Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada,
Museros, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria,
Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.

Contacte del Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM NORD:

Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 26 • 46100 Burjassot • Tel.: 963 16 05 66

• CCOO-PV

• UGT-PV

• USO-CV

• ASIVALCO

• AUPIM

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)

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

Pactes i acords per a l’ocupació 

*ACTE: Acord Territorial 
**ACOM: Acord Comarcal
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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
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Consorci del Pacte Territorial 
per a la Creació d'Ocupació 

PACTEM NORD

10 AVALEM TERRITORI

www.ideasestrategicas.es



