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1. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA I POBLACIONAL 
 
L'evolució de la població de la comarca del Camp de Morvedre ha experimentat una evolució 
semblant a la de la resta del territori valencià, caracteritzada per un notable increment 
poblacional en el període 1999 - 2010 i una segona fase, entre 2010 i 2015 en la qual la població 
s'ha estabilitzat mostrant fins i tot una lleugera tendència a la disminució en l'últim tram d'aquest 
període. 
 

Taula 1. Evolució de la població del Camp de Morvedre 

 2.012 2.013 2.014 2.015 Taxa de variació 
2012/2015 

Homes 44.831 44.690 44.689 44.617 
 

Dones 45.347 45.355 45.404 45.446 
 

Total 90.178 90.045 90.093 90.063 -0,128% 
Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) 

 
La piràmide poblacional és pròpia d’una societat desenvolupada, amb una base menuda i un 
eixamplament en la secció central pròpia de la població activa. 
 

Gràfic 1. Piràmide de població Camp de Morvedre 

 
Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) 

 
Segons els censos de població del 2001 i 2011, el nivell de formació de la població ha augmentat 
en trets generals. Més concretament, el nombre d’analfabets i població sense estudis ha 
disminuït, passant a una major proporció de la població amb estudis de primer, segon i tercer 
grau. La diferència entre sexes en l’any 2011 encara era present, amb una menor formació de la 
població femenina. 
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Gràfic 2. Evolució del nivell de formació de la població del Camp de Morvedre 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
 
 
  

7,48%

14,43%

26,47%40,57%

11,05%

Any   2001

Analfabets Sense estudis Primer grau

Segon grau Tercer grau

1,28% 9,69%

15,09%

55,57%

18,37%

Any   2011

Analfabets Sense estudis Primer grau

Segon grau Tercer grau



 

5 

2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
Al igual que totes les economies avançades, l’estructura productiva del Camp de Morvedre no ha 
estat aliena al fenomen de terciarització.El principal sector econòmic és el de serveis, seguit pel 
d’Indústria i construcció, tant pel que fa a la quantitat d’empreses com al nombre de treballadors. 
En general, des de l’any 2008, el pes relatiu que tenen els sectors d’agricultura, indústria i 
construcció s’ha anat traspassant cap al sector serveis, arribant als valors presents. 
 

 
Taula 2. Evolució del nombre d’empreses al Camp de Morvedre segons el sector d’activitat 

 
2008 2010 2012 2014 

Taxes de variació  

 2008/2010 2010/2012 2012/2014 Variació 
2008/2014 

Agricultura  116 110 122 131 -5,17% 10,91% 7,38% 12,9% 
Indústria 224 225 202 207 0,45% -10,22% 2,48% -7,6% 
Construcció  334 250 179 184 -25,15% -28,40% 2,79% -44,9% 
Serveis 1.851 1.785 2.386 2.363 -3,57% 33,67% -0,96% 27,7% 
TOTAL 2.525 2.370 2.889 2.885 -6,14% 21,90% -0,14% 14,3% 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
 

Taula 3. Evolució del nombre de treballadors al Camp de Morvedre segons el sector d’activitat 

 
2008 2010 2012 2014 

Taxes de variació  
 2008/2010 2010/2012 2012/2014 Variació 

2008/2014 

Agricultura 1.946 2.901 1.423 1.384 49,08% -50,95% -2,74% -28,9% 

Indústria 4.865 5.041 4.609 4.386 3,62% -8,57% -4,84% -9,8% 

Construcció 2.738 2.020 1.449 1.331 -26,22% -28,27% -8,14% -51,4% 

Serveis 15.385 13.344 13.149 13.804 -13,27% -1,46% 4,98% -10,3% 

TOTAL 24.934 23.306 20.630 20.905 -6,53% -11,48% 1,33% -16,2% 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
 
Com es pot observar amb més detall, la indústria ha destruït 665 llocs de treball en el període 
2010 – 2014, en la sèrie analitzada la pèrdua de llocs de treball ha estat del 9,8%. En el cas del 
sector industrial, a més del fenomen de terciarització i dels efectes propis de la crisi, ha d’afegir-se 
el fenomen de tancament i deslocalització industrial que s’està produint a nivell global de grans 
empreses arrelades al territori, com ara els casos de Galmed, Bosal i Prosidmed, entre altres.  
 
A més a més, la pèrdua de llocs de treball al sector industrial té connotacions diferents a les 
pèrdues relatives en altres sector donades les característiques intrínseques d´aquests llocs de 
treball, que són en termes generals de major qualitat (major durada dels contractes, nivells de 
qualificació mes elevats, major valor afegit de les activitats del sector,...)  que els registrats als 
sectors serveis o als sectors primaris on és mes significativa l’estacionalitat i els fenòmens de 
precarietat laboral. 
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Tot i així, el sector industrial ha estat el més resistent als efectes de la crisi econòmica 
representant l’activitat econòmica amb una menor taxa de variació acumulada de pèrdua de llocs 
de treball en la sèrie 2008/2014. Aquesta major capacitat de resistència es pot deure a diversos 
factors, com ara: 

• Una menor dependència de la demanada interna, tret que els productes oferts tenen 
demandes sòlidament establertes.  

• Major grau de possibilitat d’utilitzar el recurs de l´exportació cap a territoris on els efectes 
de la crisi han estat menors. 

 
Cal tenir en compte a més, el sector de la industria té l’avantatge de poder aplicar factors 
d’innovació. Quan major siga el grau d’innovació i més basades en el coneixement estiguen les 
activitats industrials, major serà la seua resiliència front als cicles de recessió econòmica. 

Gràfic 3. Pes relatiu  d’empreses i treballadors per sector econòmic (2014) 

 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
De forma global es pot concloure que la estructura productiva del Camp de Morvedre presenta un 
grau de diversificació superior al registrat en les unitats territorials superiors (província i 
Comunitat Autònoma). Aquesta qüestió es fa especialment evident si s’atén al major pes relatiu 
dels sectors agrari i industrial en correspondència amb una comarca amb una important tradició 
en aquests camps. 
 

Taula 4. Pes relatiu sectorial de treballadors a nivell comarcal, provincial i autonòmic (2014) 

 
Camp de 

Morvedre 
Província 
València 

Comunitat 
Valenciana 

Agricultura 6,62% 5,15% 5,50% 

Industria 20,98% 14,65% 15,60% 

Construcció 6,37% 5,08% 5,18% 

Serveis 66,03% 75,12% 73,72% 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Taula 5. Pes relatiu sectorial del nombre d’empreses a nivell comarcal, provincial i autonòmic (2014) 

 
Camp de 

Morvedre 
Província 
València 

Comunitat 
Valenciana 

Agricultura 4,54% 3,17% 3,57% 

Industria 7,18% 8,44% 8,45% 

Construcció 6,38% 5,74% 5,92% 

Serveis 81,91% 82,65% 82,06% 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

 
Les activitats econòmiques que concentren un major nombre de treballadors en el primer 
trimestre del 2016 es troben resumides en la següent taula, aglutinant un 60,74% del total de 
treballadors; el mateix grup d’activitats durant el primer trimestre del 2012 va obtenir el 59,89% 
del total de treballadors. Els sectors als quals pertanyen les activitats llistades son variats: 
 

Taula 6.. Treballadors ocupats per activitats econòmiques a nivell comarcal (Resum) 

Sector CNA
E Activitat Econòmica 

Nombre de 
treballadors 

Nombre de 
treballadors (%) 

1r Trim. 
2012 

1r Trim. 
2016 

1r Trim. 
2012 

1r Trim. 
2016 

Activitats 
primàries 01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les 

mateixes. 657 784 3,30% 4,00% 

Construcció 43 Activitats de construcció especialitzada 991 819 4,98% 4,17% 

Indústria 

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i 
ferroaliatges 1353 1107 6,80% 5,64% 

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 756 748 3,80% 3,81% 

25 Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària i 
equips 694 598 3,49% 3,05% 

10 Indústria de l'alimentació 253 311 1,27% 1,58% 

20 Indústria química 259 256 1,30% 1,30% 

Serveis 

56 Serveis de menjars i begudes 1387 1657 6,97% 8,44% 

46 Comerç majorista i intermediaris del comerç, excepte de 
vehicles de motor i motocicletes 1501 1579 7,54% 8,05% 

84 Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 1040 934 5,23% 4,76% 

85 Educació 663 764 3,33% 3,89% 

49 Transport terrestre i per canonada 727 731 3,65% 3,73% 
 
A continuació es pot observar el llistat complet d’activitats activitats segons el codi CNAE i el 
nombre de treballadors durant els primers trimestres dels anys 2012 i 2016 al Camp de Morvedre. 
 

Taula 7. Treballadors ocupats per activitats econòmiques a nivell comarcal (Taula completa) 

CNAE Activitat Econòmica 

Nombre de 
treballadors 

Nombre de 
treballadors (%) 

1r Trim. 
2012 

1r Trim. 
2016 

1r Trim. 
2012 

1r Trim. 
2016 

01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes. 657 784 3,30% 4,00% 

02 Silvicultura i explotació forestal <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

03 Pesca i aqüicultura 71 54 0,36% 0,28% 
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08 Altres indústries extractives 10 11 0,05% 0,06% 

09 Activitats de suport a les indústries extractives 65 67 0,33% 0,34% 

10 Indústria de l'alimentació 253 311 1,27% 1,58% 

11 Fabricació de begudes 17 14 0,09% 0,07% 

13 Indústria tèxtil 91 96 0,46% 0,49% 

14 Confecció de peces de vestir <= 5 10 0,03% 0,05% 

15 Indústria del cuir i del calçat <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i 
esparteria 228 227 1,15% 1,16% 

17 Indústria del paper <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 70 62 0,35% 0,32% 

20 Indústria química 259 256 1,30% 1,30% 

21 Fabricació de productes farmacèutics <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 77 30 0,39% 0,15% 

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 756 748 3,80% 3,81% 

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 1.353 1.107 6,80% 5,64% 

25 Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària i equips 694 598 3,49% 3,05% 

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 12 6 0,06% 0,03% 

27 Fabricació de material i equip elèctric <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

28 Fabricació de maquinària i equips  n.c.o.p. (no classificat en una altra 
part) 46 51 0,23% 0,26% 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 258 <= 5 1,30% 0,03% 

30 Fabricació d'un altre material de transport <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

31 Fabricació de mobles 15 13 0,08% 0,07% 

32 Altres indústries manufactureres 15 18 0,08% 0,09% 

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 147 87 0,74% 0,44% 

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 84 72 0,42% 0,37% 

36 Captació, depuració i distribució d'aigua 96 112 0,48% 0,57% 

37 Arreplegada i tractament d'aigües residuals 31 37 0,16% 0,19% 

38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 148 151 0,74% 0,77% 

41 Construcció d'edificis 487 412 2,45% 2,10% 

42 Enginyeria civil 187 38 0,94% 0,19% 

43 Activitats de construcció especialitzada 991 819 4,98% 4,17% 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 530 548 2,66% 2,79% 

46 Comerç majorista i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de 
motor i motocicletes 1.501 1.579 7,54% 8,05% 

47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 2.147 2.198 10,79% 11,20% 

49 Transport terrestre i per canonada 727 731 3,65% 3,73% 

50 Transporte marítim i per vies navegables interiors 11 <= 5 0,06% 0,03% 

51 Transport aeri <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport 453 420 2,28% 2,14% 

53 Activitats postals i de correus 88 24 0,44% 0,12% 

55 Serveis d'allotjament 299 185 1,50% 0,94% 
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56 Serveis de menjars i begudes 1.387 1.657 6,97% 8,44% 

58 Edició 20 10 0,10% 0,05% 

59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, 
enregistrament de so i edició musical 27 39 0,14% 0,20% 

60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió <= 5 7 0,03% 0,04% 

61 Telecomunicacions 15 18 0,08% 0,09% 

62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la 
informàtica 121 156 0,61% 0,79% 

63 Serveis d'informació 11 20 0,06% 0,10% 

64 Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions <= 5 <= 5 0,03% 0,03% 

65 Segurs, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat Social 
obligatòria 39 40 0,20% 0,20% 

66 Activitats auxiliars als serveis financers i als segurs 117 135 0,59% 0,69% 

68 Activitats immobiliàries 102 130 0,51% 0,66% 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 308 343 1,55% 1,75% 

70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió 
empresarial 47 43 0,24% 0,22% 

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis 
tècniques 130 131 0,65% 0,67% 

72 Recerca i desenvolupament 12 21 0,06% 0,11% 

73 Publicitat i estudis de mercat 44 52 0,22% 0,26% 

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 51 79 0,26% 0,40% 

75 Activitats veterinàries 36 37 0,18% 0,19% 

77 Activitats de lloguer 96 54 0,48% 0,28% 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 178 143 0,89% 0,73% 

79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de 
reserves i activitats relacionades amb els mateixos 35 35 0,18% 0,18% 

80 Activitats de seguretat i recerca 50 <= 5 0,25% 0,03% 

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 574 541 2,89% 2,76% 

82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les 
empreses 135 86 0,68% 0,44% 

84 Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 1.040 934 5,23% 4,76% 

85 Educació 663 764 3,33% 3,89% 

86 Activitats sanitàries 327 352 1,64% 1,79% 

87 Assistència en establiments residencials 391 397 1,97% 2,02% 

88 Activitats de serveis socials sense allotjament 33 97 0,17% 0,49% 

90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 25 27 0,13% 0,14% 

91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 9 <= 5 0,05% 0,03% 

92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 32 47 0,16% 0,24% 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 177 184 0,89% 0,94% 

94 Activitats associatives 84 70 0,42% 0,36% 

95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 128 90 0,64% 0,46% 

96 Altres serveis personals 460 470 2,31% 2,40% 

97 Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic 99 513 0,50% 2,61% 

Total   19.895 19.624   
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3. DEMANDA D’OCUPACIÓ 
 
Les xifres d’atur mostren una minva de la quantitat de demandants en el període 2012/2015. 
 

Gràfic 4. Evolució del nombre de persones demandants d’ocupació 

 

Font: Servef 

 
De manera més detallada l’evolució des del 2012 que ha experimentat el nombre d’aturats segons 
els diferents perfils es pot observar en la següent taula. En termes generals es pot afirmar que 
tots els col·lectius s'han beneficiat d'una reducció de l’atur en els darrers 4 anys a excepció dels 
majors de 45 anys en el que la reducció és menor. Dintre d’aquest grup cal destacar que el femení 
ha estat l'únic que ha vist incrementar les seues xifres d’atur en el període 2012/2015. 
 

Taula 8. Evolució de l’atur per trams d’edat i gènere 
 2012 2013 2014 2015 Taxa de variació interanual 

Edats H D T H D T H D T H D T 12/13 13/14 14/15 
<25 456 420 876 487 403 890 400 302 702 284 252 536 1,60% -21,1% -23,6% 

25-44 2.376 2.635 5.011 2.181 2.532 4.713 1.789 2.325 4.114 1.606 2.147 3.753 -5,95% -12,7% -8,8% 

≥45 1.874 1.502 3.376 1.687 1.587 3.274 1.629 1.662 3.291 1.635 1.623 3.258 -3,02% 0,5% -1,0% 

Total 4.706 4.557 9.263 4.355 4.522 8.877 3.818 4.289 8.107 3.525 4.022 7.547    
Font: Servef 

 
Gràfic 5: Evolució del nombre de persones aturades per sexes 
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El perfil d’aturats, mostra que el grup d’edat comprés entre els 25 i 44 sofreix  una major taxa 
d’atur, seguit d’aquells amb 45 o més anys. En el cas del primer grup, la quantitat d’aturades 
supera al d’aturats; en el grup de majors de 45, ambdós sexes estan equilibrats.  
 

Gràfic 6. Atur per trams d´edat (Desembre 2015) 

 

El perfil segons el nivell formatiu indica que el principal grup de persones aturades correspon a 
població amb nivells de formació bàsics: persones que no ha finalitzat els estudis d’ESO, seguit del 
grup de persones que posseeixen la titulació d’ESO. 
 

Gràfic 7. Atur per nivell formatiu (2015) 

 

Font: Servef 

 
La disminució de l’atur ha variat en els diferents sectors econòmics, essent més pronunciada en 
els sectors d’agricultura i construcció. En el cas de la construcció pot ser degut a:  
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• Un efecte expulsió dins d’aquest sector cap a altres sectors econòmics. 

• Migració dels treballadors cap a altres nuclis de població. 

 

El sector industrial ha estat el sector que menys s’ha beneficiat de la reducció del nombre 
d‘aturats. Mentre la reducció global en el període 2012/2015 ha estat del 18,53% en el sector 
industrial aquesta reducció ha assolit únicament el 6,24%, romanent en xifres d’atur molt 
semblants a les de l’ any 2012. 

 
Taula 9. Evolució de l´atur per sector i taxes de variació interanual 

 Anys Taxes de Variació 

Sector 2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Acumulada 
2012/2015 

Agricultura 288 295 264 234 2,43% -10,51% -11,36% -18,75% 

Indústria 903 994 838 845 10,08% -15,69% 0,84% -6,42% 

Construcció 1.434 1.141 829 694 -20,43% -27,34% -16,28% -51,60% 

Serveis 6.030 5.832 5.574 5.256 -3,28% -4,42% -5,71% -12,84% 
Sense treball 
anterior 608 615 602 518 1,15% -2,11% -13,95% -14,80% 

Total 9.263 8.877 8.107 7.547 -4,17% -8,67% -6,91% -18,53% 
Font: Servef 

 
 

Gràfic 8. Pes relatiu de persones demandantsd’ocupacióper sector econòmic (2015) 

 

Font: Servef 
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Per al municipi de Sagunt les principals activitats segons el nombre d´aturats segons el seu codi 
CNAE i el sector al que pertanyen foren les mostrades en la taula 7. El sector amb major nombre 
d’aturats és el de serveis seguit pel col·lectiu corresponent a la població sense ocupació anterior. 
Per al sectors d’agricultura i industria, es mostren les activitats amb major taxa d’aturats, cal 
destacar que cap d’elles supera el 3%. 
 
 

Taula 10. Activitats econòmiques amb mes demandats d´ocupació a Sagunt 

Sector CNAE Activitat Econòmica 
Nombre d'aturats Total 

(%) Homes Dones Total 

Serveis 

56 Serveis de menjars i begudes 171 498 669 11,15% 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 318 164 482 8,03% 

47 Comerç al detall, excepte de vehicles de 
motor i motocicletes 114 314 428 7,13% 

84 Administració Pública i defensa; Seguretat 
Social obligatòria 262 94 356 5,93% 

Construcció 
43 Activitats de construcció especialitzada 295 54 349 5,82% 

41 Construcció d'edificis 171 39 210 3,50% 

Primari 01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis 
relacionats amb les mateixes. 107 65 172 2,87% 

Industrial 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i 
semiremolcs 97 8 105 1,75% 

23 Fabricació d'altres productes minerals no 
metàl·lics 54 31 85 1,42% 

10 Indústria de l'alimentació 19 64 83 1,38% 

25 Fabricació de productes metàl·lics excepte 
maquinària i equips 66 11 77 1,28% 

Sense sector 00 Sense ocupació anterior 139 313 452 7,53% 
 

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
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4. CONTRACTACIONS 
 
El nombre de contractes ha incrementat durant els últims 4 anys, concordant amb la disminució 
de la taxa d’atur. En el cas dels homes la progressió de contractacions és molt semblant a la del 
total de contractes i en el de les dones els contractes realitzats presenten una pendent molt més 
suavitzada durant els primers 3 anys i finalment remunta en l’últim tram anual.  
 

Gràfic 9.  Evolució de les contractacions per gènere 

 
Font: Servef 

 
A l’any 2015 els contractes realitzats per sector econòmic es van concentrar en el sector de 
serveis. Durant el període de 2012 a 2015, exceptuant el sector de la construcció, la resta de 
sectors presenta un augment del nombre de contractes, destacant el cas de la indústria. 
 

Gràfic 10. Contractes per sector econòmic (2015) 

 

Font: Servef 
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Taula 11. Evolució de les contractacions per sector econòmic i taxes de variació 

 Anys Taxes de Variació 

 2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Acumulada 
2012/2015 

Agricultura 1.192 1.622 1.781 2.187 36,07% 9,80% 22,80% 83,5% 

Construcció 1.922 1.506 1.593 1.466 -21,64% 5,78% -7,97% -23,7% 

Indústria 1.714 1.851 3.842 4.543 7,99% 107,56% 18,25% 165,1% 

Serveis 14.381 15.571 15.936 19.789 8,27% 2,34% 24,18% 37,6% 

Total 19.209 20.550 23.152 27.985 6,98% 12,66% 20,88% 45,7% 

Font: Servef 

Segons els trams d’edat, el major volum de contractes es van realitzar al 2015 per a les edats 
compreses entre 25 i 44 anys, suposant quasi el doble la quantitat de contractes realitzats a 
homes respecte a dones. 
 

Gràfic 11: Contractes per tram d´edat (2015) 

 

Font: Servef 
 

La modalitat de contractes per al 2015 deixa clara que una gran majoria dels contractes han estat 
en modalitat temporal. Es pot destacar que durant els anys 2012 i 2013 els contractes indefinits 
patiren una davallada però es recuperaren als anys següents.  
 

Gràfic 12: Contractes per modalitat (2015) 

 

Font: Servef 
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Taula 12. Evolució de les contractacions per modalitat i taxes de variació 

 Anys Taxes de Variació 

 2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Acumulada 
2012/2015 

Indefinits 1.773 1.556 1.888 2.023 -12,24% 21,34% 7,15% 14,1% 

Temporals 17.436 18.994 21.264 25.962 8,94% 11,95% 22,09% 48,9% 

Total 19.209 20.550 23.152 27.985 6,98% 12,66% 20,88% 45,7% 
Font: Servef 

Per al municipi de Sagunt al 2015 aquelles activitats classificades amb el codi CNAE amb més 
contractes pertanyeren al sector de serveis. Les activitats per als diferents sectors es mostren en 
la següent taula.  
 

Taula 13. Activitats econòmiques amb mes contractacions a Sagunt (2015) 

Sector CNAE Activitat Econòmica 
Contractes Total 

(%) Homes Dones Total 

Serveis 

52 
Emmagatzematge i activitats annexes al 
transport 

2.728 584 3312 16,72% 

56 Serveis de menjars i begudes 742 1357 2099 10,59% 

47 
Comerç al detall, excepte de vehicles de 
motor i motocicletes 

392 987 1379 6,96% 

45 
Venda i reparació de vehicles de motor i 
motocicletes 

997 144 1141 5,76% 

Construcció 
41 Construcciód'edificis 636 20 656 3,31% 

43 Activitats de construcció especialitzada 425 33 458 2,31% 

Primari 01 
Agricultura, ramaderia, caça i servei 
relacionats amb les mateixes. 

795 53 848 4,28% 

Industrial 

24 
Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, 
acer i ferroaliatges 

779 61 840 4,24% 

23 
Fabricació d'altres productes minerals no 
metàl·lics 

513 112 625 3,15% 

90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 243 344 587 2,96% 

25 
Fabricació de productes metàl·lics excepte 
maquinària i equips 

510 35 545 2,75% 

 
Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
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5. OCUPACIONS 
 
Aquelles ocupacions amb més demandants aturats son les elementals; seguit pels treballadors de 
serveis de restauració, personals, protecció i venedors. Tenint en compte els valors per a anys 
anteriors (2012-2015), s’observa una caiguda en la demanda d’operadors d’instal·lacions i 
maquinària i muntadors.  

 
Gràfic 13. Ocupacions amb més demandants aturats segons la CNO-2011 (2015) 

 

Font: Servef 

 
Les ocupacions més contractades al Camp de Morvedre son Peons de les Indústries 
manufactureres, seguit per Cambrers assalariats i Personal de neteja d’oficines, hotels i altres 
establiments similars. En el cas dels homes, coincideix l’ordre de les ocupacions abans 
esmentades i per a les dones, canvia l’ordre, essent Cambrers assalariats l’ocupació més 
contractada. 

 
Taula 14. Ocupacions més contractades al Camp de Morvedre (2015) 

Ocupacions Nº contractes % 
9700 Peons de les indústries manufactureres 3.063 14,90% 

5120 Cambrers assalariats 2.166 10,54% 

9210 Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars 1.407 6,85% 

9511 Peons agrícoles (excepte en hortes, hivernacles, vivers i jardins) 1.055 5,13% 

9512 Peons agrícoles en hortes, hivernacles, vivers i jardins 796 3,87% 

7121 Obrers 680 3,31% 

9530 Peons agropecuaris 663 3,23% 

9310 Ajudants de cuina 612 2,98% 

5220 Venedors en tendes i magatzems 604 2,94% 

8432 Conductors assalariats de camions 577 2,81% 
Font: Servef 
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6. CONCLUSIONS 
 
La Comarca del Camp de Morvedre ha patit en el període comprés entre 2008 - 2015 un 
important deteriorament de la seua estructura productiva pel que fa al nombre de treballadors 
que ha afectat a tots els sector econòmics. La pèrdua de llocs de treball en aquest període ha 
estat de 4.029 persones, el que representa una davallada del 16,2% en el nombre d´ocupats. 

En el cas del sector industrial, a més del fenomen de terciarització i dels efectes propis de la crisi, 
ha d’afegir-se el fenomen de tancament i deslocalització industrial que s’està produint a nivell 
global de grans empreses arrelades al territori, com ara els casos de Galmed, Bosal i Prosidmed, 
entre altres. En xifres, la indústria ha destruït 665 llocs de treball en el període 2010 – 2014. 

Ha d’assenyalar-se a més a més que la pèrdua de llocs de treball al sector industrial té unes 
especials connotacions donades les característiques intrínseques d´aquests llocs de treball. Es 
tracta en termes generals de llocs de treball d’ una major qualitat (major durada dels contractes, 
nivells de qualificació mes elevats, major valor afegit de les activitats del sector,...)  que els 
registrats als sectors serveis o als sectors primaris on és mes significativa l’estacionalitat i els 
fenòmens de precarietat laboral. 

 

Respecte al grau de diversificació de l’ estructura productiva del Camp de Morvedre de forma 
global s’observa un grau de diversificació superior al registrat en les unitats territorials superiors 
(província i Comunitat Autònoma). Aquesta qüestió es fa especialment evident si s’atén al major 
pes relatiu dels sectors agrari i industrial en correspondència amb una comarca amb una 
important tradició en aquests camps. La indústria ocupa al 21% dels treballadors de la Comarca 
mentre que a nivell autonòmic aquesta xifra assoleix únicament el 15,6%. 

 

Després de l'important increment de les xifres d’atur en el període 2007 – 2012, s’observa una 
suau minva de la quantitat de demandants de treball en el període 2012/2015. Respecte a la 
disminució de les xifres d’atur i a la creació d’ocupació en aquest darrer període cal destacar 
algunes qüestions relevants: 

• El col·lectiu menys beneficiat per la reducció de l’atur ha estat el dels majors de 45 anys. 
Dintre d’aquest grup cal destacar que el femení ha estat l'únic que ha vist incrementar les 
seues xifres d’atur en el període 2012/2015. 

• Concentració de l’atur en els estrats de població menys qualificada (població sense 
titulació de l’ESO i ESO amb titulació). Aquests dos col·lectius sumen el 66% dels aturats 
de la comarca. 

• El sector industrial ha estat el sector que menys s’ha beneficiat de la reducció del nombre 
d‘aturats. Mentre la reducció global en el període 2012/2015 ha estat del 18,53% en el 
sector industrial aquesta reducció ha assolit únicament el 6,24%, romanent en xifres 
d’atur molt semblants a les de l’ any 2012. 

• La modalitat de contractacions que ha permès la creació de noves ocupacions en 
l’esmentat període ha estat concretada en els contractes temporals (90,7% del total). 
Essent per tant la temporalitat una de les principals característiques de la nova ocupació 
creada, la qual cosa es troba en concordança amb l’increment de l’ocupació al sector 
serveis. 
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• Aquelles ocupacions amb més demandants aturats són les elementals; seguit pels 
treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors. Tenint en compte 
els valors per a anys anteriors (2012-2015), s’observa una caiguda en la demanda 
d’operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors.  

 

 

Tenint en compte els objectius establerts per la Estratègia de Política Industrial de la Comunitat 
Valenciana (EPI Visió 2020) y en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España 
(Minetur, 2014) es pot concloure que el sector industrial del Camp de Morvedre presenta unes 
bases sòlides per a l’aplicació d´aquestos documents estratègics i polítiques annexes. No sols 
millorant els aspectes econòmics del sector, sinó enriquint el teixit productiu i altres factors 
socials de la comarca. 

 

Són aspectes clau l’aposta per activitats innovadores i basades en el coneiximent als diferents 
sectors, aplicant una interrelació entre ells, afavorint el desenvolupament d’indústria més pionera 
i desenvolupant estratègies que incorporen la investigació, la innovació i un sector de serveis 
avançats més establert. Resultarà clau en aquest procés la participació del Sistema Valencià 
d´Innovació conformat per Universitats, Instituts Tecnològics, Organismes Públics d´Investigació i 
el propi teixit empresarial 

 

La millora de les condicions de contractació, continuant amb la tendència d’augment dels 
contractes indefinits front als temporals, així com intentar un equilibri entre gèneres als diferents 
sectors, especialment aquells on tradicionalment predomina el grup masculí són altres dels 
aspectes sobre el que l’Estratègia de Reindustrialització haurà d´actuar.  
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