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Acord territorial en matèria
d'ocupació i 

desenvolupament local de 
la comarca de la Safor

1 Parc Natural:
22 total de Parcs Naturals CV

1 Paratge Natural Municipal: 

El 23,7% tenen més de 65 anys
1 punt percentual per damunt de la mitjana de la CV

Saldo migratori LA SAFOR*: +2.840 persones

*Dades de l'any 2019

Població: 174.129 h. 
3,4% de la població de la CV

Superfície: 429,8 Km2 
1,8% del total de la CV

Densitat: h./Km2

Evolució de l’índex de població (2000-2020): +23,70%

DEMOGRAFIA

405,13 LA SAFOR

LA SAFOR            CV

217,41 CV 

45 BICs (Béns d'Interés Cultural)
2,3% CV

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

31 Societats Musicals 
5,7% CV

12 festes reconegudes:

174.129 h. 
5.057.353 h.

4.120.729 h. 
140.764 h.

+6      +422 +2.242

Comunitat Valenciana       Altres comunitats            Estrangers

Festes d'interés turístic BIC i inmaterial: Falles (Gandia)
Festes d'interés turístic nacional: Setmana Santa (Gandia)
Festes d'interés turístic autonòmic: Moros i Cristians (Oliva)
Festes d'interés turístic provincial: Setmana Santa (Oliva) i Porrat de Sant Blai 
(Potries) 
Festes d'interés turístic local: Festes Patronals (l'Alqueria de la Comtessa ), 
Porrat de Sant Antoni (Benirredrà), Sant Antoni del Porquet (la Font d'en 
Carròs), Porrat de Sant Macià (Ròtova) i Falles (Tavernes de la Valldigna)
Immaterial i BRL: El Cant de la Sibil·la i El Tio de la Porra (Gandia)

Parpalló-Borrell 
(Gandia)

Marjal de Pego 
(Oliva)

Prov. Castelló

Prov. València

Prov. Alacant

PATRIMONI CULTURAL MEDI AMBIENT

Superfície protegida: 123 Km2 
2 9% de la superfície de LA SAFOR
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11.421 empreses:
3,1% de les empreses de la CV

3,1%

Castelló (11%) València (50%)

Població en edat de treballar: 113.914 persones 
3,5% del total de la població de la CV en edat de treballar 
65,4% de la població de LA SAFOR

Persones parades: 14.129 persones
12,4% sobre población en edad de trabajar
0,18 puntos porcentuales por debajo de la media CV

Tipus de contracte: 10,68% indefinit
0,17 punts percentuals per davall de la mitjana de la CV

9,3%  42,4% 48,3% 

0%

SAFOR
CV

25% 50% 75% 100%

7,9%6,6%        13,2%            72,4%

3,4%         15,0%        6,8% 74,8%

Indústria 4,9%

Construcció 14%

Serveis 79,7%
Alacant (39%)

0%

0%

SAFOR

SAFOR

SAFOR

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

21,8% 7,4%   3,9% 66,9%

7,2%7%      3,9%   78,4%

 14,0% 15,5%        6,4% 64,1%

13,1%         3,3%      8,3% 69,6%

11,9%

7,4%

72,1%

3,0% 5,7% 3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% d'empreses per sectors a 
LA SAFOR

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

POBLACIÓ CONNECTIVITATMERCAT LABORAL

Grandària de població pràcticament
estable des del 2017, amb índexs
elevats d'envelliment.

Gandia, Oliva i Tavernes de la
Valldigna són els nuclis de población
principals de la comarca, que junt amb
Xeraco aglutinen el 71,2% de la
població comarcal.

Les persones d'origen estranger
constitueixen el 15,1%; 5 punts per
damunt de la província i 1 punt per
damunt de l'índex obtingut a la
Comunitat Valenciana.

En matèria de connectivitat, la gratuïtat
de l'AP-7, el desenvolupament de l'AP-
68 i els grans projectes de circum-
val·lació en curs situen la comarca en
una bona posició quant a infraestruc-
tures de carretera i la connexió amb
València i Alacant.

Necessitat de digitalització i desenvo-
lupament tecnològic, tant en les
empreses com en la resta de les
organitzacions. És un factor transversal
cada vegada més important i que
condiciona la competitivitat d'empreses
i treballadors i que impacta de manera
directa i negativa, especialment, sobre
determinats grups de població amb
referència al treball: dones, persones
desocupades de llarga duració, majors
de 45 anys, joves amb diversitat
funcional i sense qualificació, entre
d’altres.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria
d'ocupació de la Safor
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria
d'ocupació de la Safor

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

INNOVACIÓ

La Safor presenta un ecosistema d'inno-
vació amb alt potencial de desenvolu-
pament en els àmbits del turisme, la salut,
l'energia, el medi ambient i la indústria
agroalimentària. En el darrer, la comarca
té empreses que són un referent en
innovació tant a la Comunitat Valenciana
com fora.

Gandia exerceix un lideratge significatiu
en el conjunt comarcal. La ciutat va
aconseguir en el 2016 el distintiu de
Ciutat de la Ciència i la Innovació i forma
part de la Xarxa Innpulso de ciutats de
ciència i innovació de l'Estat espanyol. En
el 2019 la ciutat s'incorpora a la xarxa
espanyola de ciutats intel·ligents (RECI).

El sector serveis és el que més ocupació
crea a la comarca i creix en el període
2017-2019. Les contractacions en la
indústria experimenten també un lleuger
augment i l'agricultura les duplica. Els
contractes en la construcció mantenen
una dinàmica descendent.

La temporalitat és una característica del
mercat laboral de la Safor, vinculada
fonamentalment al desenvolupament dels
serveis i, en part, a l'activitat agrícola. El
91,82% dels contractes subscrits en el
2019 va ser de caràcter temporal.

Hi ha la percepció que el mercat laboral
actual “no és capaç d'absorbir la quantitat
de mà d'obra qualificada que genera la
comarca, sobretot quant a perfils altament
qualificats”. Així, un dels reptes principals
serà aconseguir més adaptació de la
formació professional a les necessitats de
la nova economia, en resposta a activitats
productives alternatives i noves vetes de
mercat o sectors emergents.
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Diagnòstic Avalem Territori

ECONOMIA XARXES

La Safor destaca per un potent i vibrant
teixit associatiu impulsat per les institu-
cionsi els organismesde la comarca.

Hi ha dos tipus de xarxes territorials: una de 
caràcter empresarial, estructurada i capitane-
jada per FAES (Federació d'Associacions 
d'Empresaris de la Safor), que al seu torn 
s'integra en altres d'àmbit supracomarcal; i un 
altre tipus de xarxes de caràcter social i 
institucional, més flexibles i estratègicament 
creades ad hoc, per a atendre els assumptes 
que s’esdevenen en el desenvolupament 
econòmic, el benestar i la qualitat de vida de la 
ciutadania. 

La Safor es caracteritza per un sistema productiu
diversificat i equilibrat, amb predomini del sector
serveis. Es tracta d'una comarca terciària, aglutina la
major part de l'ocupació (74,34%) en el 2019. Les
ciutats de Gandia, Oliva i Tavernes, especialment la
primera, acaparen el gros de l'activitat comercial i
turística de la comarca.

El sector industrial manté una diversitat productiva
interessant. Els clúster de salut entorn de la creació
del nou hospital Francesc de Borja, cultura i agro-
alimentari desenvolupat sobre la base d'un sector
agrícola ben assentat a la comarca, despunten com
els nous vessants productius.

La dinàmica d'inversió d'R+D a la comarca es con-
centra principalment en les empreses més grans i en
una gran heterogeneïtat de sectors. La presència de
la UPV al campus de Gandia és un catalitzador per a
promoure iniciatives d'R+D.

La dispersió del teixit econòmic empresarial és una
altra característica de l'economia de la comarca. No
obstant això, alguns municipis han desenvolupat un
fort entramat de serveis empresarials, financers i
administratius (Gandia, Oliva i Tavernes de la
Valldigna) associats a la dinàmica empresarial del
municipi.
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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 EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR

1. R+D+I

2. Medi ambient i economia verda

Impuls de l’R+D+I en les empreses, en el context del sistema d'innovació
valencià.

Potenciació del medi ambient i de l'economia verda. D'una banda, limitant
l'impacte ambiental, els consum i els residus; i, d’una altra, mitjançant
valoració dels recursos mediambientals.

3. Economia blava

Foment de l'economia blava (economia lligada al mar), aprofitar l'oportunitat i
la importància dels recursos que conté, de manera sostenible (pesca, esports
nàutics, recursos marins).

7. Clúster turístic

Creació d'un clúster turístic. La potencialitat de creació d'un clúster que pot
començar, per exemple, amb la proliferació de productes especialitzats (de
turisme actiu, de salut i benestar, esportiu, congressos, etc.), per part d'un
nombre d'empreses del mateix territori.

8. Clúster agroalimentari

Impuls d'un clúster agroalimentari, que podria lligar-se a altres sectors com el
turisme i la cultura. El potencial del sector agroalimentari a la comarca és
enorme.

9. Accés de la gent jove a la primera ocupació

Fomentar l'accés de la gent jove a la primera ocupació, mitjançant accions
amb formació professional, amb universitats, en formació no reglada.
Elaborar programes per a fomentar el networking i l'apadrinament de de gent
jove emprenedora. Desenvolupar accions de formació en els sectors
econòmics més dinàmics de la Safor.

4. Patrimoni cultural

Aprofitament del patrimoni cultural; valoració mitjançant la vinculació amb
altres activitats econòmiques com el turisme o l'economia taronja.

5. Comunicacions

Millora de les comunicacions internes i externes. Comunicació Gandia-
Ontinyent i la via fèrria Gandia-Dénia, principalment.

6. Infraestructura industrial

Millora de la infraestructura industrial. Millorar la dotació tecnològica dels 
polígons industrials (p. e., internet d’alta velocitat). 

10. Nova economia del coneixement

Afavorir la transició cap a un model econòmic de la denominada “nova
economia del coneixement”. Aposta ferma per renovar els sectors
tradicionals i créixer en sectors emergents.

11. Cultura emprenedora

Fomentar la cultura emprenedora i desenvolupar iniciatives d'autoocupació.
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Projectes experimentals

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR

Títol PE 2020: Identificació i desenvolupament del talent innovador (2a edició)

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016 Llançadora de 
competències 2.0 141.176 €

Es pretén adaptar la 
població desocupada, 
els professionals i els 

treballadors de les 
micropimes a les 

competències i les 
habilitats en el mercat

laboral actual.

1. Desenvolupar itineraris de formació:
amb accions d'alfabetització digital i 
e-inclusió i adquirir competències 
personals.
2. Coordinar i impulsar els programes
d'emprenedoria. 
3. Dissenyar una xarxa digital per a
afavorir l'intercanvi d'informació i la 
col·laboració entre els usuaris del 
projecte.

a) Tallers d'orientació laboral i
de creació d'una marca 
personal.
b) Mesa territorial.
d'emprenedoria i innovació.
c) Creació d'una pàgina web
(La Safor Emprén).
d) Creació d'una xarxa digital
networking.

2017 Llançadora de 
competències 3.0 130.434 €

Dotar els usuaris amb els
recursos necessaris per 

a configurar un 
diagnòstic de la seua 

situació personal i 
desenvolupar un pla 

d'acció real orientat al 
creixement profesional.

1. Accions d'orientació i diagnòstic del
perfil professional.
2. Itineraris de formació: habilitats
digitals bàsiques, alfabetització digital i 
e-inclusió i desenvolupament de les 
competències personals.
3. Accions de dinamització i
assessorament TIC i marca personal.

a) Campament digital de
marca personal (iCamp la 
Safor).
b) Xarxa digital de networking
actiu.
c) Tallers de formació.

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

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR

Títol PE 2020: Identificació i desenvolupament del talent innovador (2a edició)

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2017

La Safor Emprén. 
Programa 
d’impuls i 

consolidació
d'empreses a la 
comarca de la 

Safor

75.008 €

Es tracta d'un programa 
dirigit a afavorir el 

creixement i la 
consolidació de noves 
empreses i dur a terme

projectes innovadors en 
sectors estratègics per a 

l'economia comarcal.

1. Estratègia de promoció dels
negocis en internet.
2. Píndoles de formació sobre
creativitat, innovació i noves 
tecnologies.
3. Processos de mentoring per a les
empreses participants.
4. Cessió d'espais per a qui emprén
en les estructures i els vivers
comarcals.

a) Crowdfunding: per a
obtindre finançament per als
projectes emprenedors.
b) Premi a emprenedors La
Safor Emprén.
c) Networking i xarxes
d'emprenedors.
d) Mesa Territorial
d'Emprenedoria i Innovació. 

2018

Programa de 
Ludificació, 

Transformació
Digital i Networking

per a la 
Dinamització del 
Mercat Laboral

240.000 €
(compartit amb el 
d'emprenedoria)

Cerca facilitar l'adaptació 
del procés d'inserció 

laboral a les noves 
demandes de l'entorn 
laboral del segle XXI, 
influït per les noves 
tecnologies digitals.

1. Millora de les competències
personals de les persones parades.
2. Experimentació i millora en la
interacció entre les persones 
participants i els agents econòmics i 
socials de la comarca.
3. Orientar la població parada en el
disseny de la carrera professional 
segons les necessitats de l'entorn.

a) Creació d'un networking
amb les empreses de la 
comarca.
b) Transformació digital.
c) Desenvolupament d'una
marca personal.
d) Itineraris d'inserció laboral:
Elevator Speech o Elevator
Pitch. 
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Projectes experimentals

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR

Títol PE 2020: Identificació i desenvolupament del talent innovador (2a edició)

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018

Empreniment i 
innovació en 

sectors clau de 
l’economia
comarcal. 

IMPULSA’19. 
Visibilitza

l’empresa i 
promociona-la.

240.000 €
(compartit amb 

el de ludificació)

Es pretén impulsar els 
negocis en internet, 
especialment en els 
sectors comercial i 

turístic, augmentant-ne
la visibilitat.

1. Promoció en línia i nous canals de
comercialització en línia.
2. Potenciació de l’emprenedoria
innovadora.
3. Suport a qui emprén a través
d'accions de capacitació i coaching.
4. Experimentació de noves eines
tecnològiques en empreses 
comercials i de turisme.
5. Augment de les tècniques de

comunicació per augmentar les 
vendes.

a) Màrqueting digital.
b) Desenvolupament i
posicionament web (SEO).
c) Brànding corporatiu:
construcció d'una imatge de 
marca.
d) Optimització de la pàgina
web.
e) Realització de campanyes en
internet (ADS).

2019

Identificació i 
desenvolupament

del talent
innovador.

300.000 €

Preveu millorar les 
competències personals
de les persones parades

i les ocupades que 
desitgen obtindre una 
ocupació laboral més 

bona, mitjançant cursos 
de formació i 

l'assessorament sobre 
les oportunitats 

d'ocupació. 

1. Proporcionar un accés ràpid a
l'ocupació per a les persones que 
tinguen les competències 
necessàries per a ocupar un lloc de 
treball.
2. Promoure la participació de les
empreses en els processos d‘inserció
laboral.
3. Conceptualització i definició del
Dispositiu d'Accés a l'Ocupació a la 
comarca de la Safor (DAO SAFOR).

a) Transformació de
metodologies i materials per a 
l'escenari virtual per la COVID-
19.
b) Elaboració d'un e-learning
per a usar-lo en plataformes 
digitals per a adaptar-se a la
COVID-19.
c) Realització de quatre
píndoles formatives en l'espai 
d'autoaprenentatge d'Urbalab
Gandia.
d) 118 beneficiaris del Projecte
Experimental.
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Integren l'Acord territorial en matèria d'ocupació i desenvolupament 
local de la comarca de la Safor: 
• Presidència: Mancomunitat de Municipis de la Safor.

• Comité de direcció:
Ajuntament de Gandia.
Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor (FAES)
UGT-PV Intercomarcal la Ribera, Safor-Vall d'Albaida-Costera-
Canal de Navarrés.
Sindicat Unió Intercomarcal la Ribera-la Safor de CCOO PV.

Elaboració i tractament de la informació:

• Continguts: Estepa. Departament de Geografia de la Universitat de València. 
• Disseny: Idees (Idees Estratègiques de Màrqueting i Comunicació - www.ideasestrategicas.es)

Adreça del Pacte de la comarca de la Safor: c/ Fundació Vicent Ferrer, 6 • 46702 • Gandia • 
962 95 94 00 • cmarco@gandia.org

•
•
•

•

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

4

6

7
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10

12
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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
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