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2 Parcs Naturals
22 Parcs Naturals CV

1 Paratge Natural Municipal: 

El 17,2% tenen més de 65 anys
2,2 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

*Dades de l'any 2019

Població: 469.245 h. 
9,3% de la població de la CV

Superfície: 309 Km2 
1,3% del total de la CV

Evolució de l’índex de població  (2000-2020): +22,39%

DEMOGRAF�IA

Densitat: �������� h./Km2 
217,41 CV 

Horta Sud           CV

173 BRLs (Béns de Rellevància Local)
3,3% CV

34 Societats Musicals 
6,3% CV

13 festes reconegudes: 

4.120.729 h. 

383.404 h. 

5.487

Saldo migratori Horta Sud*: +8.187 persones    
Comunitat Valenciana        Altres comunitats           Estrangers

Festes d'interés turístic autonòmic, BIC i immaterial: Falles (Torrent) 
Festes d'interés turístic autonòmic: Cavalcada de la Ceràmica i Festa de la Ceràmica 
(Manises), Sant Roc i el Gos (Paiporta) i Setmana Santa (Torrent)
Festes d'interés turístic provincial: Cant de la Carxofa i Cordà en honor al Crist de la 
Bona Mort (Alaquàs), Setmana Santa (Benetússer), La Passejà de Sant Onofre (Quart 
de Poblet) i Mostra de Pallassos (Xirivella)
Festes d'interés turístic local: Baixà del Crist dels Necessitats (Aldaia), Festa de
Moros i Cristians (Catarroja), Falles (Paiporta) i Festa en honor al Santíssim Crist (Silla)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant
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469.245 h. 

5.057.353 h. 

1.624 726

Túria 
L'Albufera

Serra Perenxisa 
(Torrent)

1.518,18 Horta Sud 

PATRIMONI CULTURAL MEDI AMBIENT 

1 Situació actual

15 BICs (Béns d'Interés Cultural)
0,8% CV
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Superfície protegida: 309 Km2 
11,4 % de la superfície de l'Horta Sud



28.456 empreses:
7,7% de les empreses de la CV

Població en edat de treballar: 309.817 persones 
9,4% del total de la población de la CV en edat de treballar 
66% de la població de l´Horta Sud

Persones parades: 40.590 persones
13,10% sobre població en edat de treballar
0,88 punts percentuals per damunt de la mitjana de la CV

Tipus de contracte:  10,15% indefinits
0,37 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

8,3%  39,8% 51,9% 
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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

TERRITORI

Des de l'any 2000, la població de la
comarca s'ha incrementat un 20,6%, per la
proximitat a València, l'estructurada xarxa
de transports públics i de vies d'alta
capacitat d'accés i el parc de vivenda en
venda o lloguer, en mitjana un 46% més
económica que al Cap i Casal.

Hi ha un moviment pendular diari impor-
tant, tant de treballadors com d'estudiants.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria
d'ocupació Horta Sud
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria
d'ocupació Horta Sud

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

Falta un planejament urbanístic harmònic
a causa del desenvolupament industrial,
tan marcat des de mitjan segle passat.

Excepte els municipis de Torrent, Picassent
i Silla, la resta de nuclis urbans ja estan
consolidats, sense més possibilitat de
creixement que en altura, com Mislata. A
més, les normes de protecció de l'horta i
dels parcs naturals del Túria i l'Albufera
encorseten els nuclis urbans i limiten nous
usos del sòl.

Hi ha una preservació del paisatge
tradicional en la part est de l'autovia V-31
per la protecció del parc natural de
l'Albufera (1986), les vores del Túria (2007) de
Manises, Quart de Poblet i Mislata per la
declaració de parc natural del Túria, i el que
queda d'Horta de València.

El perill d'inundabilitat, la preservació de
l'horta, i la falta de sòl urbà en alguns
municipis fan que les possibilitats
d'expansió dels nuclis només puguen ser
en vertical.

POBLACIÓ
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Diagnòstic Avalem Territori

ECONOMIA MERCAT LABORAL

El sector més important d'ocupació és el de
serveis, amb tres de cada quatre ocupacions
generades a la comarca en el 2019.

Creixement de zones comercials i d'oci per la
proximitat a València, i d'operadors logístics en
els nodes de carreteres, la xarxa ferroviària, el
port o l’aeroport, atesa la ubicació.

La distribució de les afiliacions no guarda una
proporció directa amb la població de cada
municipi, a causa de la influència que tenen els
centres empresarials que demanen molta mà
d'obra, com és el cas dels municipis industrials de
Beniparrell, Silla, Quart de Poblet, Picassent,
Picanya i Aldaia. En canvi, en els municipis sense a
penes indústria, com ara Llocnou de la Corona,
Mislata i Benetússer la proporció entre autònoms i
el total és superior a la mitjana de la comarca (es
pot deure a la proliferació de comerços locals i
hostaleria amb poca contractació de personal).

La comarca compta amb una de cada cinc
indústries de la província, la qual cosa confereix
al sector un pes preponderant. Hi ha seixanta-
dos polígons industrials. Es produeix un canvi
gradual en l'ús d'alguns polígons, perquè els més
ben connectats amb València, pròxims a les
autovies A-3 i V-31 s'especialitzen en zones
comercials i de serveis, mentre que altres, com
ara els que hi ha prop de l'aeroport de Manises,
de l'estació intermodal de Silla o els de Picanya,
tendeixen a albergar operadors logístics.

Els principals focus d'atracció del treball
són València, el port de València i l'aeroport,
la fàbrica de Ford a Almussafes i els focus
locals de les seixanta-dos àrees empresa-
rials de la comarca.

La contractació de les dones és molt
important en els sectors de comerç i
hostaleria, i majoritària en sanitat i educació.

En les àrees empresarials domina
majoritàriament la contractació d'homes
(fàbrica, tallers, construcció, logística i
transport), i en les zones d'horta, mentre que
en els nuclis urbans (hostaleria, comerç,
educació, sanitat, neteja, administració i
serveis d'oci) domina la contractació de
dones.
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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 PER A L'OCUPACIÓ DE L‘HORTA SUD

1. Observatori industrial

2. Sectors capdavanters en tecnologia

Creació d'un observatori industrial, OBSERVEM, per a proporcionar
informació rellevant a les empreses i a les administracions locals, que els
ajude a prendre decisions de naturalesa econòmica.

Atracció d'empreses de sectors capdavanters en tecnologia (industrials,
logística i serveis d'alt valor afegit).

3. Polígons industrials

5. Qualificació professional

Millora de la qualificació professional del mercat laboral, mitjançant
programes d'impuls de la formació professional, de suport a l'ocupabilitat i per
a nous emprenedors.

6. Sector turístic

Desenvolupament del sector turístic mitjançant instruments que potencien el
sector (fires, guies, web) des de la Mancomunitat de l'Horta Sud.

Especialització de polígons industrials per sectors, Picanya sector logístic i
Alfafar comercial, per exemple.

Impuls a la indústria local de més valor afegit, mitjançant inversió en ciència i
tecnologia, millora d'infraestructures i dotació de serveis en les àrees
empresarials (potenciació de serveis smart city).

4. Indústria local de més valor afegit

7. Turisme responsable

8. Sector comercial local

Renovació del sector comercial local, mitjançant la promoció del comerç de
proximitat, del comerç electrònic i de productes de l'horta.

Promoció d'un turisme responsable a l'Albufera de tipus familiar, al parc
natural del Túria de tipus educatiu o turisme gastronòmic.
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Projectes experimentals

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE L'HORTA SUD

Títol PE 2020: Resiliència i innovació post-COVID en les empreses i l'ocupació a la comarca de l'Horta Sud

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016
Programa de 

Projectes 
Experimentals

214.741 €

Foment de l'ocupació i el 
desenvolupament local 
sostenible, mitjançant el 

manteniment de 
l'ocupació, el foment de 

l'autoocupació i la inserció 
en el mercat laboral de 

col·lectius de difícil 
inserció.

1. Donar suport a empreses de
sectors econòmics tradicionals i 
familiars.
2. L'emprenedoria com a via
d'accés al mercat laboral.
3. Accions formatives sobre
competències digitals i 
transversals de les persones 
parades de molt llarga duració i 
majors de 45 anys.

a) Checking de la gestió del
negoci per a micropimes: 
assessorament a 36 empreses.
b) Servei integral i personalitzat
a emprenedors.
c) Accions personalitzades
d'orientació laboral per a 
persones parades. 

2017

Unitat Comarcal 
de Creació i 

Desenvolupament 
Empresarial

203.855 €

Creació d'una unitat
comarcal de creació i 

desenvolupament 
empresarial per a la 

formació, el 
desenvolupament, la 

consolidació i la 
diversificació de les pimes 

i els comerços.

1. Oferir recursos per a la creació
d'empreses.
2. Suport a la creació i la
consolidació d'associacions 
empresarials i de comerç.
3. Aportar a les empreses les eines
per a conéixer-ne la situació 
econòmica.
4. Increment de la interacció amb
associacions empresarials.

a) Elaboració d'un catàleg en
línia de recursos per a 
empreses i comerços.
b) Sessions grupals i individuals
amb emprenedors.
c) Coaching per a les persones
en cerca activa d'ocupació. 
d) Gestió micropimes:
assessorament a 144 empreses.

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

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018

Agència
Comarcal de 

Desenvolupament
Socioeconòmic
de l'Horta Sud

220.795 €

S'impulsa una agència
comarcal de 

desenvolupament
socioeconòmic com a 

servei integral per al 
creixement 

socioeconòmic i la millora 
de l'ocupació

1. Foment d'una cultura de
responsabilitat social.
2. Creació d'un clúster en el sector
turístic.
3. Monitoratge en la creació
d'empreses.
4. Anàlisi de la gestió de negoci en
microempreses i pimes.

a) Tallers formatius d'inserció
laboral per a persones 
desocupades i emprenedores.
b) Prospecció laboral de les
ofertes d'ocupació.
c) Impuls de l'associacionisme
empresarial.

2019

Desenvolupament 
estratègic 

socioeconòmic 
de l'Horta Sud 

2019-20

300.000 €

Consisteix en una 
estratègia empresarial 

basada en la creació i el 
desenvolupament

d'empreses mitjançant
noves tecnologies i 

innovació, i en la millora de 
la formació i les 

competències tècniques i 
professionals de les 

persones parades i les 
treballadores.

1. Consolidació de l'Agència
Comarcal de Desenvolupament
Socioeconòmic de l'Horta Sud.
2. Creació d'un observatori
industrial (OBSERVEM).
3. Creació d'un HUB d'empreses:
programa d'acceleració 
empresarial.
4. Prospecció i inserció laboral de
les persones desocupades.
5. Enfortiment de les xarxes i de
l'associacionisme. 

a) Guia en línia del sòl industrial
comarcal.
b) Catàleg en línia de recursos
per a empreses.
c) Fòrum d'empresaris i meses
sectorials d'indústria i logística.
d) Checklist per als sectors
productius amb mesures per a 
minimitzar la COVID.

ACORD TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE L'HORTA SUD

Títol PE 2020: Resiliència i innovació post-COVID en les empreses i l'ocupació a la comarca de l'Horta Sud



Integraven l'Acord Territorial per a l'Ocupació Horta Sud:
• Ajuntaments d'Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer,

Beniparrell, Catarroja, Manises, Massanasa, Mislata, Paiporta, Picanya,
Picassent, Llocnou de la Corona, Quart de Poblet, Sedaví, Silla,
Torrent i Xirivella.

Contacte de l'Acord Territorial per a l'Ocupació Horta Sud:

Carrer de Cervantes,19, Torrent • Tel.: 961 57 20 11

• CCOO, Confederació Sindical de Comissions Obreres del País
Valencià.

• UGT, Unió Comarcal de la Unió General de Treballadors.

• Agrupació Comarcal d'Empresaris d'Alaquàs-Aldaia.

• Club de Gerents de Torrent.

5 Seguiment

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

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)
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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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www.ideasestrategicas.es



