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1 Situació actual
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Superf cie protegida: 618 Km2
36% de la superf cie de la MITV
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Diagnòstic Avalem Territori

TERRITORI TECNOLOGIAMERCAT LABORAL

Característiques: Territori rural i
agrari, amb desequilibris territorials
importants entre els municipis, en
superfície, ocupació del sòl,
demografia, ocupació i activitat
empresarial.

Pes (rural/urbà). Pèrdua de rellevància
i atractiu de les zones rurals, davant
de les àrees urbanes, que resulten més
interessants i atractives, sobretot per a
la joventut. Es produeix una
concentració demogràfica i empre-
sarial en les ciutats.

Connectivitat. Adequada comunica-
ció amb els grans nuclis urbans,
ferroviària mitjançant AVE, i viària amb
l'A3. Important eix de comunicacions
per a viatgers i mercaderies. Però el
transport públic de viatgers
intracomarcal és deficient. Això
dificulta la cohesió territorial.

Bretxa digital. Accessibilitat digital
deficient, que es manifesta en la baixa
qualitat de les connexions a internet.
Infraestructures de telecomunicacions
necessitades de modernització,
especialment en els municipis més
xicotets i els disseminats. La població
socialment vulnerable pateix carència
d'alfabetització digital, que accentua
la menor ocupabilitat dels
demandants d'ocupació en risc
d'exclusió social.

Piràmide poblacional. Envelliment
demogràfic, accentuat en els tres
últims anys. La situació és diferent en
cada municipi, especialment
preocupant a Caudete, Chera,
Villargordo del Cabriel i Venta del
Moro.

Oferta laboral. Poc atractiva per a
demandants, especialment gent jove
i dones, i mercat de treball poc
dinàmic a l'hora de generar i cobrir
necessitats de perfils innovadors.
Poques oportunitats per a
desenvolupar carrera professional de
persones de més formació. Dificultat
de trobar alguns perfils professionals
per part de les empreses. Desajustos
entre les necessitats de perfils
professionals i l'oferta laboral
comarcal. Hi ha dos grups de perfils
de persones desocupades: amb un
nivell formatiu bàsic, sense una
especialització professional, que en
alguns casos es troba en risc de
vulnerabilitat social, sense
expectatives i amb poca motivació
per a l’ocupació; d'altra banda,
persones sobrequalificades que
opten per eixir de la comarca i anar-
se’n a viure a València, Madrid o
Barcelona.

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria d'ocupació de 
la MITV
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria d'ocupació
de la MITV
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Diagnòstic Avalem Territori

ECONOMIA PUNTS FORTS

Comerç. Sector comercial molt
perjudicat per la despoblació de l'àrea
d'influència i la competència de les
grans superfícies comercials de la
conurbació valenciana. L'adequada
xarxa de comunicacions amb l'exterior,
amb la qual compta la comarca, ha
pogut ser perjudicial per al comerç
local, en “acostar” les grans superfícies
comercials de l'AMV a la comarca.

Agricultura. El sector agrari es debat
entre dos models: un amb rendibilitat
econòmica, associat a la producció a
granel, i un altre orientat a la
rendibilitat socioambiental, vinculat a
productes de més valor i qualitat.

Indústria agroalimentària. Conso-
lidada, formada per xicotetes granges
familiars i grans explotacions d'ous,
connectades a les grans cadenes de
distribució de la Comunitat
Valenciana. Gran capacitat de
resposta a les demandes del mercat.
La indústria no agroalimentària, que
arrossega problemàtiques sistèmi-
ques, ha vist com s’agreujava la seua
situació en les dos darreres crisis.

Vi. Sector vitivinícola consolidat, de
prestigi creixent (DO Utiel-Requena,
DO Cava), amb gran superfície
ocupada per la vinya, clau en la
configuració del paisatge, gran
capacitat innovadora, important pes
relatiu en l'economia i mercat de
treball comarcal.

Activitats culturals relatives a la
gastronomia consolidades.

Agricultura ecològica. Desenvo-
lupament de l'agricultura ecològica,
amb una superfície dedicada
important. Molts cellers produeixen i
comercialitzen vi ecològic.

Associacionisme agrícola. Presència
de cooperatives actives i innovadores,
especialment en el sector del vi, amb
exemples d'intercooperació. S'hi ha
de considerar la cooperativa elèctrica
de Chera.

L'existència de la mancomunitat com
a materialització de la capacitat de
treball en xarxa dels municipis de la
comarca.
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Estratègies

ESTRATÈGIES DEL PACTE "MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO"

En funció dels quatre objetius prioritaris, les estratègies principals estan dirigides a:

1. Ocupació i formació de demandants d'ocupació i treballadors/ores en actiu

• Coordinació i coherència entre la formació i les necessitats empresarials.
• Atenció als col·lectius més vulnerables, des del punt de vista de l’ocupació,

com són la gent jove i la desocupada de llarga duració.
• La formació d'empreses i emprenedors, com a mitjà d'assegurar l'èxit dels

projectes.

2. Promoció econòmica del territori

• Seguiment, impuls i orientació tant a l'emprenedor com a l'empresa.
• Foment de la innovació empresarial, a través de la formació,

l'associacionisme, la creació d'empreses, la innovació i el treball en xarxa.
• Focalització en les fortaleses del territori: l'enoturisme, el turisme de

naturalesa, actiu i esportiu.
• Foment a l'economia social.

3. La vertebració i la corresponsabilitat territorial

• La unió i la confluència d'actors, el coneixement i l'adaptació al territori de les
iniciatives que es desenvolupen es prenen com a conceptes clau per al
desenvolupament de la comarca.

• La sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic són factors
considerats, però des de la perspectiva del “medi ambient urbà”, cosa que,
en principi, pot sorprendre a causa del caràcter eminentment rural que té la
comarca d'Utiel-Requena.

• La col·laboració pública-privada, amb l'objectiu de la sostenibilitat, la
participació i els recursos.

4. Observació, investigació i innovació en processos de
desenvolupament socioeconòmic

• Fomentar la investigació, la innovació, el transvasament del coneixement i
la seua difusió com a mitjans de delimitar potencialitats del territori,
sectors estratègics, vetes i iniciatives novedoses i eines que, en definitiva,
definisquen la realitat de la comarca d'Utiel-Requena i en permeten la
difusió entre la societat.

• L'establiment de xarxes s’esmenta amb base a la innovació: des del punt de
vista intern, quant a generar coneixement i delimitar possibilitats del
territori; des de l'extern, en l'establiment d'acords i col·laboracions.
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Estratègies

LÍNIES DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

• Turisme enològic, gastronòmic, cultural i de naturalesa, impulsat per la
marca turística "Tierra Bobal", pot desenvolupar les empreses turístiques
al territori.

• Producció ecològica, i el desenvolupament de productes de més valor
afegit.

• Indústria auxiliar per a la indústria del vi; etiquetes, depòsits, maquinària,
càpsules i tancaments, entre d’altres.

• Aprofitament de la biomassa que, addicionalment, reduiria el risc d'incendis
i facilitaria la gestió dels boscos.

• Desenvolupament del sector de les cures que gire entorn de la cura dels
majors; amb una població en retrocés i envellint són activitats que tenen
gran potencial de desenvolupament. Podrien desenvolupar-se'n iniciatives
en el marc de l'economia social.

• Notable potencial per a les activitats logístiques i industrials per la
ubicació geogràfica i de nou per la proximitat de l'A3.

• Pels recursos naturals i la proximitat amb cotxe a València, podrien ser
ciutats dormitori per a persones que treballen a la capital o als pobles i
ciutats pròxims a l'autovia A3.

• El gran volum de segona residència de la comarca com a oportunitat per
al comerç local, associat a l'augment de la demanda de cap de setmana,
així com del sector de la construcció enfocat a la rehabilitació de
vivendes i nuclis urbans.

• L'existència de centres de formació profesional i de l’Institut Tecnològic
Enològic, que donen formació i investiguen en l'àmbit agrari i forestal, són
punts d'innovació.
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Projectes experimentals

PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ DE LA "MANCOMUNIDADDELINTERIOR TIERRA DEL VINO"

QUÈ SÓN ELS PROJECTES EXPERIMENTALS?

Títol PE 2020: Projecte Experimental d'Ocupació ADAPT@T 2020

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018 ADAPT@+T 125.838 €

Es busca augmentar les
possibilitats d'inserció en
el mercat laboral de les
persones desocupades a
través de la millora de les
seues competències.

1. Creació d'una marca personal integral.
2. Prospecció i intermediació laboral.
3. Creació d'una llançadora de competències
digitals.
4. Coaching per a l'emprenedoria.
5. Més utilització de les TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació) per als
demandants d'ocupació.
6. Utilització de les xarxes socials per a difondre el
Projecte Experimental.

a) Realització de microtallers individuals per
a reduir la bretxa digital.
b) 744 interaccions en la web per a conéixer
les ofertes d'ocupació.
c) Projecte pilot de formació adaptada al
mercat: sector vitivinícola i de serveis
turístics.
d) Creació d'una estructura permanent de
participació amb el pacte.

2019 ADAPT@+T 2019 298.520 €

Augment de les
possibiltats d'inserció en
el mercat de treball de les
persones desocupades,
siga per compte d'altri o
propi, amb actuacions de
millora de talents propis,
apoderament i el maneig
de les noves tecnologies.

1. Millora de la formació i de les competències
tècniques i professionals de le persones
parades.
2. Creació i consolidació d'empreses en sectors
estratègics com el turisme rural i l'enoturisme.
3. La capacitació en nous filons: cava i vi, turisme
d'interior i serveis per a l’atenció a les persones
de la tercera edat.
4. L’enfortiment de l’Acord Territorial com a
estructura comarcal participativa permanent:
networking.
5. Eina digital entre la intermediació laboral.

a) Campanya "Tucomarca, Tufuturo":
orientada a la formació professional.
b) Adaptació a la COVID-19: modificació de
continguts en el nou escenari en línia.
c) Cursos de formació.
d) Programa d'Acceleració Empresarial
Turística.
e) E-skills: reducció de la bretxa digital.
f) E-inclusió.
a) Campanya de màrqueting “Re-descubre":
per a fomentar el consum de proximitat.
b) 494 beneficiaris.
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