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Diagnòstic Avalem Territori

TERRITORI

Territori heterogeni, amb poblacions
grans com Alzira (44.352 habitants) i
poblacions xicotetes com Cotes (333
habitants), poblacions en l'àrea litoral
com Cullera i poblacions en l'àrea
interior com Sumacàrcer, poblacions
al nord com Torís i poblacions al sud
com Rafelguaraf.

Població. La tendència de ccreixement
poblacional (1%) que s'observava en el
2017 continua sent manifesta durant
els dos anys posteriors.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord Territorial en matèria
d'Ocupació a la Ribera PATER
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord Territorial en matèria
d'Ocupació a la Ribera PATER

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

Vertebrada xarxa d'infraestructures
que afavoreix els fluxos econòmics
amb l'exterior; la xarxa ferroviària
consta de les xarxes de tren de Renfe i
de Metrovalència, que connecten els
municipis amb la capital.

Els municipis més allunyats de les
capitals comarcals tenen una xarxa
deficient de transport públic.

CONNECTIVITAT

Els llocs de treball són de baixa
qualificació i predominen en els
diversos sectors econòmics.

La formació per a l'ocupació que hi ha
a la comarca se centra principalment
en les famílies professionals agràries,
socioculturals i en la comunitat, i les
relacionades amb la indústria
automobilística i l'hostaleria.

MERCAT LABORAL

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació a la Ribera, PATER
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Diagnòstic Avalem Territori

AGRICULTURA

Transformació econòmica. En les
últimes dècades s'han transformat
activitats econòmiques i productives
que han deixat de costat l'agricultura i
part de la indústria, passant a un excés
de serveis. El model productiu tendeix
a la terciarització.

A la Ribera Alta predominen el sector
agrari i el de serveis, en canvi a la
Ribera Baixa ho fan el sector industrial
i el de serveis; el darrer és el més
destacat.

Microempreses. Les empreses de
menys de deu treballadors, sumades a
les que no tenen assalariats
representen al voltant del 95% del
total.

El procés d'innovació es troba afectat
per les dimensions xicotetes i la
terciarització de les empreses de la
zona que dificulten el finançament en
la introducció de noves tecnologies.

MODEL PRODUCTIU

Sector agrícola important. La major extensió de cultiu
correspon a cítrics, i és l'exportació dels productes
agrícoles el suport de l'economia comarcal. Caracteritzat
per un elevat minifundisme, l'envelliment de la població,
l'abandó dels camps de cultiu i l'ocupació estacional; la
darrera a causa de les contractacions per campanya,
èpoques d'impacte econòmic més gran.

Escassetat d'emprenedors en la branca agrària.

Gran part dels agricultors de la Ribera troben que
l'adopció de la tecnologia en l'agricultura és una cosa
reservada als grans productors i empreses
agroalimentàries.

A la zona de la Vall dels Alcalans (Montserrat, Montroi,
Real i Torís) trobem la producció vitivinícola i l'apícola,
que ha desenvolupat indústries alimentàries que
comercialitzen mel i derivats. El caqui es concentra a les
poblacions de l'Alcúdia, Carlet, Guadassuar, Alginet,
Alfarb, Catadau i Llombai. L'arròs, a la Ribera Baixa: Sueca,
Cullera, Riola i Corbera.

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació a la Ribera, PATER
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Photo by Nadine Shaabana on Unsplash

Diagnòstic Avalem Territori

INDÚSTRIA SERVEIS

El sector serveis és el que proporciona
més ocupabilitat.

La concentració d'eempreses de comerç
en gros es troba a Sollana, Algemesí,
Alzira, Sueca i Carlet, i de comerç a la
menuda es troba en les localitats més
grans com Alzira, Sueca, Algemesí,
Carcaixent i Cullera.

Destaca Alzira amb un nombre important
d'afiliacions a la Seguretat Social en el
sector sanitari a causa de la ubicació de
l'Hospital de la Ribera.

Sector turístic. En els municipis de
Cullera i Sueca es concentra el turisme
de sol i platja, fonamentalment segona
residència, on no hi ha gran nombre
d'empreses del sector hoteler. Hi ha una
falta d'associacionisme empresarial,
reduïda a dos entitats, l'associació
empresarial d'hostaleria de Cullera i la
Ribera Baixa d'àmbit municipal i
RuralXúquer, sense activitat actualment.
Des dels darrers anys Riberaturisme, que
pertany al Consorci de la Ribera,
s'encarrega de planificar accions
conjuntes per a la promoció turística de
la Ribera.

La fabricació de vehicles es concentra
en la factoria Ford situada a
Almussafes, al voltant de la qual s'ha
creat un clúster d'empreses
proveïdores de components de
l'automòbil. És un focus important
d'inserció laboral.

Hi ha una xarxa important de polígons
industrials.

Altres activitats industrials que també
són importants són l'alimentació, la
fabricació de productes metàl·lics, la
construcció, la fabricació de
maquinària i equip, la indústria de la
fusta i el suro, la fabricació de mobles i
la indústria de paper.

Quant al sector de la construcció,
després de la crisi econòmica del 2008
van tancar la major part d'empreses
del sector. En els darrers anys la
tendència comença a ser positiva per al
sector quant a la creació d'empreses,
normalment de dimensió reduïda.

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació a la Ribera, PATER
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Estratègies

ESTRATÈGIES DEL CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ A LA RIBERA PATER

1. Formació especialitzada en agrodigitalització i innovació

2. Creació d'un clúster agroalimentari

Necessitat de relleu generacional a l'agricultura, per la qual cosa és
necessària una formació especialitzada en agrodigitalització i innovació que
permeta millorar les condicions de les explotacions i mantindre la capacitat
de proveïment agroalimentari.

Foment de l'emprenedoria cap a nous cultius i noves tècniques agrícoles
promogudes pels instituts tecnològics. Sinergies amb el turisme
gastronòmic.

3. Economia social i cooperativisme

6. Comerç de proximitat

Foment del comerç de proximitat mitjançant formació i incorporació de
noves tecnologies. Impuls a partir del teixit associatiu que hi ha amb més
implicació i participació dels associats.

Foment de l'economia social i el cooperativisme amb ajudes institucionals.

Necessitat d'innovació en l'organització (reunificació de les parcel·les, 
mecanització dels cultius i agrupació de llauradors en l'àmbit productiu en 
cooperatives).

4. Innovació en l'organització

7. R+D

Incorporació de R+D a tots els sectors econòmics, fonamentalment a
l'agrícola.

5. Xarxes empresarials

Foment de xarxes empresarials que permeten reconvertir moltes de les
activitats econòmiques d'una manera innovadora.

8. Ocupació de qualitat

Generar ocupació de qualitat mitjançant la millora de les infraestructures
mediambientals (xarxa verda, condicionament del marge del riu Xúquer).

9. Medi ambient

Foment de la rendibilitat de les energies renovables i desenvolupament del
tractament de residus.

10. Digitalització del teixit comercial

11. Internacionalització

Internacionalització de les empreses més competitives.

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació a la Ribera, PATER
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Estratègies

ESTRATÈGIES DEL CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ A LA RIBERA PATER

12. Formació en agroecologia

Impuls a la formació en les especialitats següents: agroecologia,
agroforestal, cicle formatiu en agricultura forestal i jardineria ecològica;
qualitat i seguretat alimentària; digitalització del sector agrari; creació de
càtedres que permeten la investigació; acostar la Universitat a la comarca,
establint una extensió universitària d'agroecologia, que permetrà millorar la
investigació, la producció i la distribució del sector.

13. Foment del turisme

Posada en valor dels recursos naturals, culturals i de patrimoni des d'una
perspectiva sostenible; posar en valor el Xúquer i els afluents; ampliar el
sector més enllà del sol i la platja al turisme rural i gastronòmic, per a la qual
cosa s'ha de professionalitzar el sector mitjançant l'ampliació de l'oferta
formativa: servei de restaurants, gastronomia, hostaleria, gestió
d'allotjaments, guies turístics i idiomes.

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació a la Ribera, PATER
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Projectes experimentals

Títol PE 2020: Impulsa. Digitalització i sostenibilitat

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016 i 2017
La Ribera Impulsa 

2.0 i La Ribera 
Impulsa 3.0

240.000 € (2017)

Es tracta d'un projecte 
d'innovació per a 

incrementar l'ocupabilitat 
tant de les persones 

desocupades com de les 
que es troben en situació de 

millora d'ocupació a la 
comarca, i fomentar 

l'emprenedoria social.

1. Millorar l'ocupabilitat de les
persones ocupades.
2. Afavorir la innovació en l'àmbit
de l'emprenedoria.
3. Fomentar l'economia social:
amb una metodologia participativa 
i solidària de treball en equip.
4. Millorar les condicions
d'ocupabilitat per a aconseguir la 
inserció laboral per compte propi 
o d'altri.

a) Foment de l'economia
col·laborativa i de 
responsabilitat social.
b) Adquisició de les eines
adequades per a la cerca 
activa d'ocupació. 
c) Fòrum de participació
comarcal.
d) 90 beneficiaris en el 2017 i
220 en el 2018.

2018 La Ribera Impulsa 
4.0

Es pretén millorar les 
destreses personals i 

professionals en la cerca 
d'ocupació per a les 

persones desocupades en 
cerca activa de faena o les 
que busquen una millora o 

canvi en la faena.

1. Adquirir competències digitals,
els usuaris, mitjançant l'ús de 
noves tecnologies i plataformes 
col·laboratives.
2. Millorar l'ocupabilitat de les
persones desocupades.
3. Millorar la innovació de les
empreses a través de les eines de 
màrqueting digital.

a) Tallers d'ocupació.
b) Eina CANVAS aplicada a
l'estratègia personal de 
cerca d'ocupació.
c) Reforç de
l'associacionisme.
d) Realització de cursos de
formació. 
e) 264 beneficiaris del
projecte.

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.

CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ A LA RIBERA PATER

Pacte Territorial per a 
l'Ocupació a la Ribera, PATER
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Projectes experimentals

CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ A LA RIBERA PATER

Títol PE 2020: Impulsa. Digitalització i sostenibilitat.

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2019

La Ribera Impulsa 
4.0: Impulsa 
Estratègia 

Territorial. Impulsa't 
cap a la 

digitalització i la 
responsabilitat 

social

300.000 €

És un projecte d'innovació 
social que pretén millorar 

l'ocupabilitat de les 
persones parades i la 

visibilitat del teixit 
empresarial, el foment de 
l'emprenedoria social i la 

responsabilitat social de les 
empreses.

1. Assessorament i
acompanyament als usuaris en el 
procés de cerca d'ocupació. 
2. Realització d'un pla de
màrqueting digital individualitzat 
per a empreses.

a) Adaptació de les
actuacions al COVID.
b) Fiançament del sentit de
pertinença comarcal: vídeo 
del comerç local de la 
Ribera.
c) Xarrades de

responsabilitat social.
d) Desenvolupament de
seminaris web.
e) 235 beneficiaris.
f) 101 ocupacions per compte
d'altri. 
g) 21 jornades tècniques per
a empreses. 

Pacte Territorial per a 
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