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Superf cie protegida:  Km2
% de la superf cie de

 Par  Natural
22 Par  Naturals CV

Para e  Natural  Municipal : 

El  

*

Població:  . 
de la població de la CV

Superf cie: Km2
 del total de la CV

Densi : /Km2
 

     CV

217,41 CV 

 BRLs ( )
% CV

 
% CV

 festa recon da: 

 

Saldo migratori *:  person s

Castelló

Val ncia

Al

 

PATRIMONI CULTURAL

1 Situació actual
Acord territorial en matèria 

d'ocupació i desenvolupament 
local d'El Rincón de Ademuz
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 empres s:
% de l  empres s de la CV

% 

% 

MERCA  LABORAL

:  person s 
% del total de la població de la CV 

% de la població de

:  person s
% sobre 
 punts p rcentuals 

:

% N :

Tip  de contra t  % indefini
 punts p rcentuals 

-25 a s 25-44 a s +44 a s
%  , % % 

0%

CV
25% 50% 75% 100%

% %             %

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

SECTORS PRODUCTI S

Ind stria %

Construcció 1 %

Serv %

Al  (39%)

% Total :

0%

0%

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

% %        % %

%              %

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

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

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

% de empres s p r sectors en 

%

, %

Castelló (11%) Val ncia (50%)

%
%

%

%

%

1 Situació actual
Acord territorial en matèria 

d'ocupació i desenvolupament 
local d'El Rincón de Ademuz
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POBLCIÓN CONECTIVIDAD

MERCADO LABORAL
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Acord territorial en matèria 
d'ocupació i desenvolupament 

local d'El Rincón de Ademuz
Diagnòstic Avalem Territori

POBLACIÓ

Despoblació demogràfica, amb un
descens continuat de població des de
fa dècades. Hi ha una tendència
generalitzada a la concentració urbana,
sobretot joves que emigren per a
continuar els estudis superiors i no
tornen (a València, principalment), i que
dona lloc a una pèrdua de talent i una
disminució de la població activa.

Envelliment. Baixa población jove
(menys dones que homes) i baixa taxa
de natalitat.

La major part dels treballadors estan
poc qualificats, amb baixa iniciativa
emprenedora, i la que hi ha està
basada en subvencions.

L'oferta formativa no està adaptada a
les necessitats del territori i falta
coordinació entre entitats locals a
l’hora de promoure les accions
formatives.

Bretxa digital que dificulta el
desenvolupament d'activitats econò-
miques.

Accessibilitat condicionada per la
llunyania de València; deficients
infraestructures de comunicació, ja
que el transport per carretera és l'únic
sistema, i un transport públic
insuficient.

Telecomunicacions deficitàries a
causa de la inestabilitat del sistema
elèctric, a una connexió a internet i un
senyal de cobertura deficients, ja que
es prioritzen les inversions en nuclis
urbans i amb més densitat de
població.

Dones Comunitat Valenciana
Dones Acord territorial en matèria d'ocupació
Rincón de Ademuz
Homes Comunitat Valenciana
Homes Acord territorial en matèria
d'ocupació Rincón de Ademuz

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020

CONNECTIVITAT

MERCAT LABORAL
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Diagnòstic Avalem Territori

CONDICIONANTS ECONOMIA

Desequilibri territorial. L'escassetat de serveis per baixa
rendibilitat econòmica, a causa de la pèrdua de població,
genera menys oportunitats d'ocupació, pitjor qualitat de vida i
menys capacitat d'atracció.

L'oferta de vivendes en venda no està visibilitzada (la majoria
no té escriptura per ser heretades). EEscassetat de sòl
disponible (indústria, cultiu, locals), i sovint sense escriptures.

El desenvolupament d'eenergies renovables es veu limitat a
l'autoconsum a causa de la línia elèctrica que hi ha.

Els impactes del canvi climàtic i els riscos naturals causen
irregularitat en les precipitacions, pèrdua de carboni orgànic en
el sòl, desplaçament d'espècies d'animals, canvis de vegetació,
etc.

L'estructura associativa (quaranta-una associacions) és de gran
importància i activa, però hi ha poca cooperació i comunicació
en la pràctica; les xarxes de cooperació i experiències amb
l'exterior són positives.

Hi ha ajuntaments que disposen de pocs recursos financers,
amb control d'endeutament que en limita la capacitat
d'actuació.

Predominen les empreses xicotetes i
les familiars, poc innovadores, amb
poc coneixement de les TIC i nivell de
comercialització fora de la comarca
baix, fet que limita la capacitat de
creació d'ocupació estable i de
qualitat.

Reducció de la rendibilitat de la
producció agrària i envelliment del
sector primari; hi ha una baixa
percepció social de la professió al
costat d'una incertesa de polítiques
agràries; destaca el poder
d'intermediaris en negociació de
preus i terminis de pagament i la
penetració de mitjanes i grans
superfícies comercials.

Desconeixement de les possibilitats
reals del territori, per una reduïda
activitat difusora de potencialitats de
la comarca per a atraure empreses i
població.
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ESTRATÈGIES DE L'ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL D’EL RINCÓN DE ADEMUZ

1. Creació de marca territorial

2. Creació d'estratègia turística comarcal sostenible

La comarca compta amb un enorme potencial de recursos per al
desenvolupament (agraris, naturals, culturals, esportius), que pot donar lloc a
una oferta de productes i serveis de qualitat, per a competir i crear bona
imatge del territori.

Foment del turisme cultural i d'observació de la naturalesa, i la protecció del
patrimoni. Igualment es poden fomentar activitats relacionades amb el
cavall, el motor o el recorregut GR.

3. Millora de la formació professional

Formació professional adaptada al territori per a l'arrelament de la gent jove,
mitjançant la coordinació entre entitats responsables per a aconseguir
flexibilitat d'horaris i ensenyament en línia, la instauració de la formació
professional dual, l'eliminació de requisits per a zones rurals i la formació en
identitat territorial i oficis tradicionals.

4. Modernització del sector primari

Modernització del sector primari i la reconversió en ecològic, junt amb
projectes de compostatge i reincorporació de cultiu de blat tradicional. Així
mateix, és necessari crear un banc de terres.

5. Millora d'infraestructures

Millora d'infraestructures de transport, tecnològiques i elèctriques. Possibilitat
d'implantar turbines i plaques fotovoltaiques per a autoconsum.

6. Qualitat de vida

Territori amb marc de qqualitat de vida, amb un paisatge cultural i natural de
gran riquesa, i en l'actualitat hi ha una tendència a la valoració del medi rural
per a viure i treballar, per a la qual cosa resulta necessari un bbanc de
vivendes i instal·lacions.

7. Potenciació del teixit associatiu comarcal

Un cas especial és la promoció de l'associacionisme empresarial femení en
sectors de la cura de les persones de la tercera edat, perquè hi ha moltes
dones que ja treballen de manera independent.

8. Promoció de xarxes vinculades a l'ocupació

Promoure xarxes regionals, nacionals i internacionals, vinculades a
l'ocupació, per a millorar polítiques laborals locals, l'emprenedoria i promoure
la comarca en l'exterior.

Estratègies
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Projectes experimentals

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL D’EL RINCÓN DE ADEMUZ

Títol PE 2020: Centre d'Emprenedoria i Innovació Rincón Impulsa (3a fase)

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018

Centre 
d'Emprenedoria i 
Innovació Rincón 

Impulsa

35.000 €

Es pretén facilitar l'accés 
a un lloc de treball per a 

les persones 
desocupades, mitjançant 

l'adquisició de les 
competències i les

habilitats demanades en 
el mercat laboral actual, 
amb la finalitat de fixar 

població.

1. Dinamització del teixit comercial i
empresarial.
2. Suport i assessorament tècnic a
emprenedors i empreses.
3. Treballar en l'estratègia de
dinamització comarcal integral Rincón 
Impulsa.
4. Foment de l'emprenedoria i
l'ocupació. 
5. Assessorament orientat a productes
ecològics i d'alt valor afegit.

a) Creació d'una pàgina web.
b) Presència del projecte en les
xarxes socials de comunicació.
c) Accions formatives de reforç
a la inserció laboral: ús de les 
TIC.
d) Creació d'una borsa
d'ocupació comarcal.
e) Han sorgit quinze ofertes
d'ocupació i huit contractes.

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 consensuada prèviament amb els actors clau de l'espai.
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Projectes experimentals

ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL D’EL RINCÓN DE ADEMUZ

ANY 
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2019

Centre 
d'Emprenedoria i 
Innovació Rincón 
Impulsa (2a fase)

35.250 €

Ajudar i promocionar el 
sector primari i, de 
manera transversal, la 
resta de sectors, a través 
del foment de l'ocupació 
i l'emprenedoria, per a 
frenar el despoblament.

1. Desenvolupament de l'estratègia
territorial.
2. Assessorament i ajuda a empreses,
emprenedors i persones parades.
3. Implementar el Programa Mentor.
4. Creació del Centre d'Emprenedoria i
Innovació.
5. Programa de formació per a persones
parades, emprenedores i empreses.
6. Posada en marxa del banc de terres
agrícoles.
7. Desenvolupament del banc de
vivendes i instal·lacions.
8. Reducció de la bretxa digital.

a) Borsa d'ocupació comarcal.
b) Adaptació a la COVID-19:
s'intenta pal·liar mitjançant
actuacions en línia.
c) Club de l'emprenedoria.
d) Marca de qualitat de productes
d’El Rincón de Ademúz.
d) Pàgina web Emprende Rincón.
e) Cursos de formació: s'han
incrementat notablement.
f) Tallers formatius.
g) Gestió de vint-i-una ofertes
d'ocupació.
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