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Diagnòstic Avalem Territori

TERRITORI MERCAT LABORAL

Ubicació geogràfica estratègica
respecte de l'arc mediterrani i del
centre de la península. Ben
comunicada mitjançant transport
marítim (port de València), transport
aeri (aeroport), i una bona xarxa de
carreteres i transport ferroviari, la
converteixen en una ciutat
competitiva per a atraure inversió
privada i turisme, i generadora de
llocs de treball.

Pèrdua de població resident des del
2010, es produeix un augment lleuger
a partir del 2016.

Des de 1996 València pateix un procés
d'envelliment demogràfic, s'ha passat
d'una piràmide poblacional regressiva
a una amb tendència clara a convertir-
se en estacionària moderna.

Gran quantitat de recursos humans
sobrequalificats en llocs laborals per
davall del perfil professional. Això, unit
a l'elevada temporalitat en la
contractació (90%), ha provocat la
fugida de talents des del 2011.

Proporció de persones amb estudis
de formació professional menor que
la xifra espanyola. A pesar de
reconéixer-ne la major ocupabilitat,
tenen més estatus social les
titulacions universitàries.

La contractació laboral temporal
suposa aproximadament el 90% del
total de contractes en els darrers anys.

Mercat de treball precari, a causa de
la temporalitat, la parcialitat i la rotació
de llocs de treball; la taxa de
desocupació se situa per damunt de
l'estatal, amb diferències entre sexes.

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

Font: Padró municipal continu, IVE, 2020
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Diagnòstic Avalem Territori

ECONOMIA PUNTS FORTS

El 74% de la població ocupada resident té localitzat el lloc de treball
en la mateixa ciutat, fet que dona lloc a concentracions d'ocupació
allunyades i independents de la distribució de la població resident
(polígons industrials, centres comercials, centres logístics…). El 26% es
desplaça a treballar a municipis circumdants.

El 81% de l'ocupació a València es concentra en el sector serveis,
seguit del 13% en la indústria, el 5% en la construcció i l’1% en
l'agricultura.

Teixit empresarial atomitzat amb predomini fort de xicotetes i
mitjanes empreses, amb una capacitat tecnológica baixa, amb
dificultat per a obtindre finançament per a desenvolupar projectes de
R+D+I i baixa capacitat exportadora.

El teixit industrial valencià es caracteritza per clústers o districtes
industrials que col·laboren entre ells per a ser més competitius; no
obstant això, hi ha un entramat débil de relacions formals
intersectorials i interterritorials en forma de xarxa, idoni per a crear
coneixement i innovar.

Baixa coordinació entre les institucions generadores de coneixement
situades a la ciutat (universitats) i l’àrea funcional (instituts tecnològics
i centres d'investigació).

Important desenvolupament turístic basat en el patrimoni, l'horta amb
el regadiu històric, els negocis, els esdeveniments esportius, musicals
o la gastronomia.

Oferta hotelera important. El sector immobiliari ofereix segones
vivendes destinades a l'allotjament turístic residencial, generador
d'activitat econòmica.

Important cultura de l'emprenendoria
empresarial que provoca el sorgiment
de noves pimes. València s'ha
convertit en una de les millors ciutats
de suport a l'emprenedoria digital, per
la qual cosa han proliferat startups
especialitzades en noves tecnologies.

Desenvolupament d'una nova
modalitat de treball col·laboratiu
centrat en els anomenats espais de
treball cooperatiu, els quals agrupen
activitats econòmiques diferents i
variades.

Ciutat amb un dinamisme comercial
elevat.
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Estratègies

ESTRATÈGIES DEL PACTE PER A L'OCUPACIÓ A VALÈNCIA

1. Sinergies empresarials

2. Emprenedors innovadors

Potenciar les sinergies empresarials a través d'una connexió reticular (xarxes)
i incorporar noves tecnologies, per a enfortir el model empresarial
minifundista valencià.

Consolidar els projectes empresarials innovadors que hi ha a la ciutat i
afavorir la creació de nous, mitjançant l'enfortiment d'una xarxa
d'emprenedors innovadors.

3. Ciutat referent en innovació i emprenedoria

5. Noves activitats econòmiques

Impulsar la generació de noves activitats econòmiques, especialment de
caràcter social, que permeten la inserció laboral, així com la retenció i el retorn
del talent.

6. Desenvolupament econòmic sostenible en els barris i districtes

Potenciar estratègies de desenvolupament econòmic sostenible en els barris
i els districtes que generen empreses d'inserció i projectes d'emprenedoria
social.

Posicionar València ccom a ciutat referent en innovació i emprenedoria,
com a estratègia de competitivitat de la ciutat.

Acostar les polítiques actives d'ocupació a les persones desocupades i a les
empreses, a través dels serveis de proximitat en els barris i la seua
consolidació.

4. Polítiques actives d'ocupació

7. Col·laboració en matèria d'ocupació

8. Qualitat en l'ocupació

Desenvolupar estratègies per a millorar la qualitat en l'ocupació en els
diferents sectors econòmics.

Augmentar la col·laboració de tots els agents socials i de totes les
administracions públiques que intervenen sobre el foment d'ocupació a la
ciutat.
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Estratègies

ACTIUS CLAU PER A POTENCIAR

1. Desenvolupament de l'economia taronja, focalitzada en activitats basades en
creativitat i innovació amb gran capacitat per a generar ocupació. Per exemple,
tallers d'artistes fallers.

2. Valoració de l'Horta, com a motor dinamitzador de turisme (gran quantitat de
conjunts d'alqueries), i aprofitament de la Llotja de la Seda i el Tribunal de les
Aigües, patrimonis de la humanitat.

3. Aprofitament de l'oferta natural per al turista sensibilitzat amb l'ecologia i la
protecció del medi ambient, com l'Albufera i la Devesa.

4. L'oferta cultural i d'oci converteixen València en centre turístic. El patrimoni
històric artístic i musical, la indústria cultural contemporània, la cultura popular i
les tradicions són un atractiu d'oci cultural per al turisme, alhora que resulta una
variable rellevant per a la competitivitat de la ciutat.
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Projectes experimentals

PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ A VALÈNCIA

Títol PE 2020: València Activa 2020: accions post-COVID

ANY
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2016 València Activa 
2016

Busca proporcionar per a 
cada barri un servei

d'informació i orientació
professional per a 

l'ocupació i el 
desenvolupament local a

València. 

1. Promoure l'ocupació estable i de
qualitat.
2. Acostar als barris metodologies
innovadores i eficaces en la cerca 
d'ocupació. 
3. Impulsar projectes
d'emprenedoria social en sectors
emergents.
4. Recuperar activitats
econòmiques per a persones 
desocupades emprenedores.

a) Projecte AGROSOLIDARIS:
sobre agricultura ecològica.
b) Projecte VIT EMPRENDRE:
configuració d'una xarxa
d'emprenedors innovadors.
c) Projecte REACTIVEM:
recuperació d'activitats
econòmiques empresarials.

2017 València Activa 
2017

Acostar a l'àmbit de barri 
un servei d'assessorament i 
orientació professional en 
la cerca activa d'ocupació i 
el desenvolupament local 

a València. 

1. Augmentar la col·laboració entre
València Activa i els centres 
LABORA d'ocupació.
2. Silver economy: producció de
productes i serveis a la tercera edat.
3. Economia taronja: indústries
culturals i creatives.
4. València Tech City: creació de
projectes de tecnologia i innovació.

a) Projecte VIT EMPRENDRE.
b) Projecte REACTIVEM.
c) Programa Consolidart 2018.
d) Retenció i retorn del talent.
e) Programa Rehabilitadors i
Programa Recuperadors al 
Cabanyal.

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

Títol PE 2020: València Activa 2020: accions post-COVID

ANY
CONVOCATÒRIA TÍTOL PRESSUPOST DESCRIPCIÓ OBJECTIUS I METES SINGULARITATS

2018 València Activa 
2018 240.000 €

Potenciació de l'ocupació
en cada barri amb

metodologies innovadores 
i la promoció d'àmbits

estratègics com les 
indústries creatives i 

culturals, l’envelliment
actiu i l’economia blava

1. Augmentar els serveis d'ocupació
i prospecció de proximitat.
2. Impulsar l'emprenedoria social.
3. Promoure el desenvolupament
local i les noves economies.
4. Augmentar la coordinació i
col·laboració amb altres agents.

a) Xarxa d'Emprenedors VIT
Emprén.
b) Barris per l'Ocupació: servei
d'orientació professional.
c) Programa Reactivem.
d) Programa VLC Tech City.
e) Observatori
Socioeconòmic d'Ocupació i 
Formació.

2019 València Activa 
2019 300.000 €

Assessorament sobre 
oportunitats d'ocupació 

per a desocupats, reforç de 
l'associacionisme i la 

implementació 
d'estratègies de 

desenvolupament 
econòmic sostenible a la 

ciutat

1. Elaborar l'Estratègia Territorial
d'Ocupació.
2. Augmentar la cohesió territorial.
3. Potenciar l'ocupació per barris.
4. Fomentar les noves economies
(taronja, blava i silver economy).
5. Consolidar l'eina BIG DATA sobre
generació i anàlisi de dades.

a) Celebració de grups de
discussió per barris i 
districtes.
b) Millora dels serveis de
prospecció d'ofertes
d'ocupació.
c) Consolidació de la xarxa
d'emprenedors València Tech
City.
d) Adaptació a l'entorn en línia
per la COVID.

PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ A VALÈNCIA
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