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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació i context 

L’any 2010 la Comissió Europea va elaborar l’informe Europa2020: una estratègia per al 
creixement sostenible en el qual es va apostar per un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador. En aquest marc d’actuació es va establir que Europa tenia que realitzar una aposta 
ferma per a incrementar el pes de la indústria en la seua economia fins aconseguir el 20% del 
PIB en 2020. D’aquesta manera, la Comissió Europea ha acceptat el repte de la 
reindustrialització d’Europa, reflectint-ho en la seua estratègia “Una política industrial 
integrada per a l’era de la globalització” establint com a objectiu un pes específic del 20% del 
PIB europeu en 2020. 

Així mateix, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme del Govern d’Espanya va presentar en el 
2014 l’informe Agenda per a l’enfortiment del sector industrial en Espanya en el que 
s’estableixen conclusions alineades amb les de la Comissió Europea. Concretament, 
s’articulava un Pla d’Acció especificant un centenar aproximat de mesures. Aquestes propostes 
d’actuació tenen com a objectiu permetre a curt termini “millorar les condicions transversals 
en les que es desenvolupa l’activitat industrial en Espanya i contribuir en que la indústria 
cresca, siga competitiva i augmente el seu pes en el conjunt del PIB”. 

En l’àmbit autonòmic, el Govern Valencià va aprovar en 2013 l’Estratègia de Política Industrial 
de la Comunitat Valenciana, Visió 2020 (EPI V-2020) en concordança amb el nou període 2014-
2020 de programació de fons estructurals de la Unió Europea i que ha obligat a realitzar un 
exercici de definició de prioritats regionals baix la denominació Estratègia d’Especialització 
Intel·ligent (RIS3). En consonància amb els anteriors documents i informes l’EPI V-2020 
estableix com a objectiu estratègic augmentar el pes de la indústria en l’activitat econòmica de 
la Comunitat Valenciana fins un 20%.  

Addicionalment a aquest marc estratègic favorable a la posada en marxa de polítiques actives 
en matèria de reindustrialització s’ha de constatar que la recent crisi econòmica ha evidenciat 
el paper transcendent de la indústria com a generador de creixement i treball, demostrant que 
aquells països i territoris amb un major pes de la seua indústria en el seu Producte Interior Brut 
(PIB) han sigut més resistents a aquest cicle econòmic advers, perdent menys treball, 
augmentat les seues exportacions i contribuint així a contrarestar la caiguda de la demanda 
interna i la millora de la seua balança de pagaments.  

En aquest context, s’ha de senyalar que el teixit empresarial de la comarca del Camp de 
Morvedre ha sofert en els últims cinc anys un important deteriorament a causa dels processos 
de deslocalització industrial posats en marxa per algunes importants multinacionals que tenien 
plantes industrials en l’àrea de Sagunt, una situació que s’ha vist agreujada pel tancament de 
Prosidmed, TK Galmed o Bosal. Segons els anàlisis recents basats en l’enquesta industrial 
d’empreses que elabora l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les companyies de la comarca 
dedicades al sector industrial varen perdre en cinc anys, des de 2008 a 2013, quasi 465 milions 
d’euros en xifra de negocis i més de 800 treballadors.  
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1.2. Objectius i abast 

Mitjançant l’execució de les accions contemplades en el present treball, es pretén com a 
objectiu fonamental promoure un desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador de la 
comarca del Camp de Morvedre a través d’una dinàmica de reindustrialització. 

Complementàriament al citat objectiu general, es pretenen assolir els següents objectius 
específics: 

• Identificar i debatre sobre els àmbits d’especialització sectorial més concordes als 
avantatges competitius del territori. 

• Definir un model d’innovació empresarial pera retroalimentar el procés de 
reindustrialització. 

• Avaluar las potencialitats en matèria de capital humà i les complementarietats del 
sector formatiu. 

• Incentivar un canvi de model productiu per a desenvolupar pols/clústers empresarials 
basats en la innovació i la generació de coneixement. 

• Aprofitar i posar en valor l’eix d’infraestructures existents a la comarca. 

• Generar entorns d´acompanyament a les empreses i a la inversió productiva. 

• Generar ocupació adreçada als sector afectats pels processos de deslocalització i 
desenvolupar models de formació que connecten amb les necessitats reals dels 
sectors estratègics. 

 

Per a aconseguir els citats objectius es pretén definir un Pla Estratègic de Reindustrialització 
que:  

• Parteix d’un estudi sistemàtic, objectiu i integrat del territori i de l’estructura 
productiva, incloent tots els vectors de rellevància i proporcionant la informació 
pertinent per a la posterior presa de decisions.  

• Respon a les necessitats i expectatives dels diversos agents econòmics i socials que 
habiten en el territori, incorporant-los en el procés de planificació i participació com a 
vertaders protagonistes en el seu desenvolupament.  

• Identifica clarament aquestes necessitats i els reptes als que s’enfronta el territori del 
Camp de Morvedre per aconseguir un procés de reindustrialització que puga conjugar-
se amb un desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador.  

• Segueix les línies marcades per les Estratègies i Plans establerts per les administracions 
de rang superior i aprofita les sinèrgies que es deriven d’aquest apropament.  

• Permet dissenyar i programar línies d’actuació i accions concretes que serveixen per a 
assolir els objectius plantejats en el Pla Estratègic.  
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1.3. Antecedents 

L’any 1995 l’Ajuntament de Sagunt va redactar un Pla Estratègic amb l’objectiu principal de 
“Potenciar Sagunt i el Camp de Morvedre com entitat pròpia i projecció en l’eix mediterrani, a 
partir d’una base econòmica equilibrada i sostenible, assentada damunt d’un sector industrial 
diversificat i modern, compatible amb un renovat sector agrícola i un sector turístic impulsat en 
potencialitats que faciliten el desenvolupament comarcal amb un major benestar social dels 
seus habitants.”. El Pla s’articulava seguint la següent estructura:  

 

 
Aquest Pla va establir quatre Línies Estratègiques que agrupaven el conjunt d’objectius i 
actuacions a dur a terme. Cadascuna d’elles treballa en una àrea temàtica diferent, la primera 
línia estratègica es centrava en els aspectes urbans i el seu desenvolupament; la segona línia 
establia pautes per al desenvolupament socioeconòmic; la tercera línia estratègica 
s’encarregava del desenvolupament industrial mitjançant el desenvolupament i gestió del sòl, 
l’agricultura, les captacions d’inversions i la projecció de la Comarca com a centre logístic; la 
quarta i última línia plantejava punts necessaris per al desenvolupament turístic territorial. Les 
línies estratègiques i els seus principals objectius són les que s’exposen a continuació: 

• Línia estratègica 1: “Potenciar la cohesió urbana de Sagunt i Comarca a través del 
desenvolupament d’equipaments i infraestructures que milloren l’accessibilitat 
interna, la cobertura global de necessitats i la projecció exterior comuna” 

Objectiu Central:  
Potenciar Sagunt i el Camp de Morvedre com entitat pròpia i projecció en l’eix mediterrani, a partir 

d’una base econòmica equilibrada i sostenible, assentada damunt d’un sector industrial diversificat i 
modern, compatible amb un renovat sector agrícola i un sector turístic impulsat en potencialitats que 

faciliten el desenvolupament comarcal amb un major benestar social dels seus habitants 

Línia Estratègica 1: 
Potenciar la cohesió 
urbana de Sagunt i 

Comarca a través del 
desenvolupament 
d’equipaments i 

infraestructures que 
milloren 

l’accessibilitat interna, 
la cobertura global de 

necessitats i la 
projecció exterior 

comuna 

Línia Estratègica 2: 
Desenvolupar un 

marc organitzatiu, 
logístic, tecnològic i 

administratiu apropiat 
per al 

desenvolupament 
econòmic i social de la 

Comarca 

Línia Estratègica 3: 
Potenciar Sagunt com 

a centre regional 
d’activitats industrials 

(logístiques i de 
transformació) 

Línia Estratègica 4: 
Impulsar Sagunt i la 

Comarca com a centre 
cultural i d’oci que 

possibilite una oferta 
qualificada per a 

l’atracció exterior i la 
potenciació del 

turisme 
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o Millorar l’accessibilitat interna de Sagunt i la Comarca i la seua connexió amb 
les xarxes externes de comunicacions. 

o Potenciar equipaments socials que, millorant les condicions socials actuals, 
vertebren i integren la Comarca.  

o Impulsar un desenvolupament urbanístic adequat per al creixement integrat 
de la Comarca.  

o Dotar al Camp de Morvedre d’unes infraestructures bàsiques adequades al 
model de desenvolupament futur socioeconòmic.  

• Línia estratègica 2: “Desenvolupar un marc organitzatiu, logístic, tecnològic i 
administratiu apropiat per al desenvolupament econòmic i social de la Comarca” 

o Crear nous mecanismes per al desenvolupament del teixit econòmic de la 
Comarca.  

o Potenciar la formació qualificada com a element de protecció per a una nova 
cultura innovadora.  

o Impulsar la creació de mecanismes administratius i operatius que milloren el 
servei als ciutadans de la Comarca.  

o Potenciar la projecció de Sagunt en àmbits superiors al comarcal.  

• Línia estratègica 3: “Potenciar Sagunt com a centre regional d’activitats industrials 
(logístiques i de transformació)” 

o Impulsar actuacions per a dotar Sagunt i la Comarca d’una oferta de sòl amb 
serveis qualificats per a l’activitat.  

o Potenciar el desenvolupament del sector agrícola, augmentant la seua 
competitivitat i capacitat d’impulsar la indústria transformadora.  

o Impulsar polítiques de captació d’inversions i desenvolupament de noves 
activitats industrials en la Comarca.  

o Impulsar la projecció de l’Àrea de Sagunt com a centre logístic de caràcter 
nacional.  

• Línia estratègica 4: “Impulsar Sagunt i la Comarca com a centre cultural i d’oci que 
possibilite una oferta qualificada per a l’atracció exterior i la potenciació del turisme” 

o Desenvolupar una oferta turística qualificada, basada en els elements de 
caràcter cultural i històric de la Comarca.  

o Dotar a Sagunt d’una oferta mediambiental que possibilite un turisme de 
natura i ecològic. 

o Dotar a Sagunt i la seua Comarca d’un marc agradable. 
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Mes concretament i en el context de l’actual treball, en l’àmbit del desenvolupament industrial 
proposat per la línia estratègica 3, s’establiren les següents actuacions: 

• Impulsar l’oferta de sòl industrial a través del desenvolupament d’un PAU en els 
terrenys expropiats per a la IV Planta Siderúrgica.  

• Creació d’una Cooperativa Comarcal d’explotació agrària.  

• Potenciar l’assentament d’indústries transformadores de productes agrícoles.  

• Promoció de la captació d’inversors industrials amb capacitat d’inducció en indústria 
auxiliar.  

• Promoure la captació d’inversions d’alt poder d’innovació i creació de treball. 

• Aconseguir major suport econòmic en la inversió privada. 

• Augmentar la implantació d’empreses de transformació i serveis logístics industrials 
especialitzats. 

• Augmentar les iniciatives locals empresarials, a partir de la qualificació professional i 
de l’estalvi comarcal existents.  

• Instal·lació d’una Àrea d’Activitats Logístiques.  

• Designació en Sagunt d’una Zona Franca que complemente les infraestructures 
logístiques.  

• Potenciar i desenvolupar la línia ferroviària Aragó-Sagunt per a impulsar la centralitat 
logística.  

• Potenciar la realització de l’accés nord al port de la ciutat de Valencia amb l’objectiu de 
desenvolupar l’àrea industrial de Sagunt.  
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2. METODOLOGIA 
Per a assolir els objectius fixats, el disseny del Pla Estratègic ha sigut el resultat d’un procés 
sistemàtic que ha assegurat l’ajust a la realitat i a les necessitats del territori i de l’entorn 
productiu del Camp de Morvedre. Incorporant el coneixement i experiència dels agents claus 
del mateix, orientant de forma clara la facilitació d’una dinàmica de reindustrialització de la 
comarca en el marc d’un desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador.  

La metodologia de treball es concreta en un procés estructurat en 4 fases consecutives i una 
fase transversal de participació, d’acord amb el següent quadre:  

 
CUADRE PROPOSTA 

FASES TREBALLS PROCÈS DE PARTICIPACIÓ 

I. Identificació 
inicial de reptes i 
oportunitats  

 Primer avanç del Diagnòstic 
socioeconòmic del Camp de 
Morvedre: principals dades 
socioeconòmiques. 

 Identificació dels principals 
reptes de l’entorn productiu. 

 Definició de línies generals 
d’actuació: metes i 
oportunitats a les que ha de 
contribuir el Pla. 

 Realització de dos sessions de 
participació: (1) Presentació 
del Procés i (2) 1ª Sessió de 
Treball del Fòrum per la 
Reindustrialització del Camp de 
Morvedre: Identificació de 
Reptes i Oportunitats. 

1. PRESENTACIO DEL PROCÉS  
- Presentació. Ajuntament de Sagunt, 

Conselleria d’ Economia Sostenible, Sector 
Productius, Comerç i Treball, Imedes i 
Departament de Desenvolupament 
Econòmic i Competitivitat del Govern Basc. 

- Explicació objectius i metodologia.  
- Ponència “Aspectes a considerar en 

l’elaboració d’una metodologia de 
reindustrialització”. 
 

2. 1ª SESSIÓ DE TREBALL DEL FÒRUM. 
IDENTIFICACIÓ DE REPTES I OPORTUNITATS  
- Explicació del taller participatiu 
- Presentació “Principals dades 

socioeconòmiques del Camp de Morvedre” i 
“Línies generals d’actuació” 

- Treball per grups funcionals  
- Polítics  
- CES 
- Tècnics 

- Sessió plenària: presentació resultats per grup  
- Avaluació i conclusions  

 
DOCUMENTACIÓ ENTREGADA AL FÒRUM: 

- Principals dades socioeconòmiques del Camp 
de Morvedre 

- Línies generals d’actuació 
- Fitxa per a facilitar la identificació de reptes i 

oportunitats 

II. Anàlisi 
integrat 

 Anàlisi integrat socioeconòmic 
de l’entorn productiu 
(Diagnòstic) 

 Anàlisi DAFO 

DOCUMENTACIÓ ENTREGADA AL FÒRUM: 
- Anàlisi integrat socioeconòmic de l’entorn 

productiu 
- Anàlisi DAFO 

III. Pla d’acció  Relació d’objectius estratègics 
 Prioritats i línies d’actuació 

3. 2ª SESSIÓ DE TREBALL DEL FÒRUM. 
IDENTIFICACIÓ DE PROGRAMES. ACTUACIONS I 
MESURES 



 
 

16 
 

 Desglossament programàtic: 
descripció de programes. 
Actuacions i mesures 

 Realització de quatre sessions 
de participació:  
- 2ª Sessió de Treball del 

Fòrum. Identificació de 
programes. Actuacions i 
mesures 

- 3ª Sessió de Treball del 
Fòrum. Identificació de 
programes. Actuacions i 
mesures 

- 4ª Sessió de Treball del 
Presentació de Actuacions i 
mesures de ERICAM 

- 5ª Sessió de Treball del 
Priorització de Línies 
Estratègiques i mesures de 
ERICAM 
 

- Explicació del taller 
- Presentació Diagnòstic + Anàlisi DAFO 
- Treball per GRUPS TEMÀTICS: (1) 

especialització intel·ligent i sostenible i (2) 
capital humà, formació i empreniment 

- Sessió plenària i priorització d’accions 
 

4. 3ª SESSIÓ DE TREBALL DEL FÒRUM. 
IDENTIFICACIÓ DE PROGRAMES. ACTUACIONS I 
MESURES  
- Explicació del taller 
- Treball per GRUPS TEMÀTIC: (3) R+D+i i model 

d’innovació, (4) internacionalització, (5) 
infraestructures i (6) economia verda i circular 

- Sessió plenària i priorització d’accions  
 

DOCUMENTACIÓ ENTREGADA AL FÒRUM: 
- “Fitxa per a facilitar la identificació de 

programes, actuacions i mesures” 
 

5. 4ª  SESSIÓ DE TREBALL DEL FÒRUM. 
PRESENTACIÓ DE ACTUACIONS I MESURES DE 
ERICAM 
- Explicació del taller 
- Treball en PLENARI 

 
DOCUMENTACIÓ ENTREGADA AL FÒRUM: 

- “Descripció accions ERICAM” 
 

6. 5ª  SESSIÓ DE TREBALL DEL FÒRUM. 
PRESENTACIÓ DE LA PRIORITZACIÓ 
D´ACTUACIONS I MESURES  
- Presentació de resultats de l´enquesta on-line 
- Treball en PLENARI 

 
DOCUMENTACIÓ ENTREGADA AL FÒRUM: 

- “Priorització accions i línies estratègiques  
ERICAM” 

IV. Elaboració i 
redacció del pla 

 Programa d’Actuacions i pla de 
finançament 

 Sistema de governança, 
seguiment i avaluació del Pla 
Estratègic 

 Redacció del document 
definitiu del Pla de 
Reindustrialització 

 Realització de la sessió de 
“Presentació del Pla: 
Resultats i Conclusions” 

7. PRESENTACIÓ DEL PLA: RESULTATS I 
CONCLUSIONS  

- Presentació del Pla. IMEDES 
- Presentació del procés de seguiment i 

participació pública de l’execució del Pla, 
Ajuntament Sagunt 

- Clausura institucional. Representant 
Generalitat Valenciana 

DOCUMENTACIÓ ENTREGADA AL FÒRUM: 
- “Pla de Reindustrialització del Camp de 

Morvedre basat en la participació 
pública” 

 

 



 
 

17 
 

 

2.1. Procés de participació ciutadana 

Un Pla Estratègic de Reindustrialització ha de respondre a una visió del futur del model 
econòmic i productiu que siga compartida per tots els agents econòmics i socials. Per tant, els 
mecanismes de participació en el disseny de l’Estratègia han de permetre incorporar aquesta 
visió des de la fase de definició d’objectius. 

Durant el període de l’elaboració del pla i per a posar operatiu el procés participatiu es crearen 
dos òrgans impulsors i dinamitzadors, concretament: 

 

Mesa de Treball 

Formada per un grup d’Alcaldes i Regidors Delegats a partir dels quals es puguen concertar i 
establir els grans objectius del projecte, així com els treballs a desenvolupar. La seua missió es 
liderar el procés i ha d’estar permanentment informat dels avanços dels treballs. 

Integrat bàsicament per representants polítics dels municipis del Camp de Morvedre: 
Ajuntament de Sagunt, Ajuntament de Canet, representants de la Mancomunitat de les Valls y 
de la Baronia. 

Fòrum de participació 

Consisteix en una Mesa d’Agents que acompanyen el procés de disseny del Pla des dels seus 
inicis, integrada per entitats representatives del teixit social i econòmic de la Comarca del 
Camp de Morvedre i d’actors externs amb competències en la matèria:  

• Representants polítics dels municipis del Camp de Morvedre: Ajuntament 
de Sagunt, Ajuntament de Canet, representants de la Mancomunitat de les 
Valls y de la Baronia. 

• Consell Econòmic i Social (CES) de Sagunt: ASECAM, Sindicats, Associacions 
de Comerç, Agricultors i Pescadors. 

• Tècnics municipals: Promoció econòmica i activitats. 

• Entitats del món acadèmic: UJI, UV, y UPV. 

• Entitats relacionades amb l’ecosistema d’innovació valencià: REDIT i 
Climate-Kic. 

• Representants d’entitats autonòmiques amb competències en matèria 
d’indústria i formació: IVACE y SERVEF. 

 
 
 
 
 



 
 

18 
 

MESA D’AGENTS 

GRUP 
FUNCIONAL 

COMPOSICIÓ 
Nº 

d´integrants 

POLÍTIC Ajuntament de Sagunt  
Mancomunitat de Les Valls  
Mancomunitat de la Baronia 
Ajuntament de Canet 

7 

CES Empresaris (ASECAM) 
Sindicats (CC.OO i UGT) 
Associació de Comerç 
Associació de llauradors  
Confraria de pescadors. 

9 

TÈCNIC Tècnics municipals: Promoció econòmica i activitats. 
Món Acadèmic: UJI, UV, i UPV. 
Entitats Innovació: REDIT i Climate-Kic 
Representants d'entitats amb competències en matèria 
d'indústria i formació: IVACE i SERVEF 

9 

 

La incorporació dels agents socioeconòmics claus del territori en el procés de disseny del Pla 
Estratègic ha permès la integració de la seua la visió i percepció, juntament amb les propostes 
que realitzen. D’aquesta manera s’aconsegueix que el disseny responga a les necessitats i 
potencialitats reals del teixit industrial, i a més es facilita la participació activa dels agents en la 
posterior implantació del pla. 
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Els resultats obtinguts en el procés participatiu s’incorporen en tots els elements generats en 
l’actuació: identificació de reptes i oportunitats, anàlisi integrat, definició d’objectius 
estratègics i prioritats d’actuació. Paral·lelament, s’ha elaborat un Informe de Participació per 
tal de registrar i avaluar el procés participatiu de disseny, amb l’objectiu fonamental de 
facilitar la gestió i millora del procés participatiu durant la fase d’implantació del Pla. 

Els informes de les sessions de participació es presenten als annexes 2 i 3.  

 

2.2. Àmbits de treball 

Els treballs i la metodologia de treball del Pla de Reindustrialització s’han estructurat al voltant 
de sis àmbits de treball que configuren els principals aspectes implicats en un procés de 
reindustrialització, tenint també en compte les característiques i problemàtiques presents al 
territori del Camp de Morvedre. A més a més, aquests 6 àmbits han facilitat durant el procés 
de participació pública, no tan sols la identificació dels diferents elements per a l’elaboració de 
l’anàlisi DAFO, sinó també la identificació de les línies d’actuació i programes concrets. Per als 
esmentats processos, es plantejaren les següents preguntes a mode d’exemple per tal 
d’orientar als participants:  
 
AT1 Especialització intel·ligent i sostenible 

• En quins àmbits disposem d'avantatge competitiu? 

• Quins són els principals actius de la comarca? 

• Quins sectors volem per a la comarca? 

• Quins sectors representen una oportunitat per a la comarca? 

 

AT2 Capital Humà, Formació i Empreniment 

• Com aprofitar el capital humà disponible?  

• Com evitar la pèrdua de capacitats del capital humà inactiu? 



 
 

20 
 

• Com fomentar / estimular l'esperit emprenedor? 

• Cap on dirigir la formació reglada i no reglada?  

• Nous models: FP Dual 

 
AT3 Model d´innovació / R+D+i 

• Com fer partícip el Sistema d'Innovació Valencià en el procés de reindustrialització de la comarca? 

• Com articular un model d'innovació en la comarca? 

 

AT4 Internacionalització 

• Com incentivar el processos d’internacionalització? 

• Amb quins recursos comptem? 

 

AT5 Infraestructures 

• Quines infraestructures està demandant el sector industrial de la comarca? 

 

 

AT6 Economia verda i circular 

• Com promoure la transició cap a economies baixes en carboni? 

• Quin paper hi juguen les administracions locals? 

 

 

2.3. Pàgina web i xarxes socials 

El Pla de Reindustrialització compta amb una web on es disposa de la informació relativa a les 
diferents etapes del procés; amb els documents generats després de les sessions participatives 
i amb detalls sobre les diferents jornades realitzades. L’accés a aquesta web es pot fer 
mitjançant la pàgina de l’Ajuntament de Sagunt, on també s’han habilitat diferents elements 
de consulta web i xarxes socials, gestionades pel mateix Ajuntament.  

El procés de participació ha comptat amb una campanya de difusió mitjançant correu 
electrònic i xarxes socials, on els agents claus implicats han sigut informats de les diferents 
sessions i jornades programades, juntament amb els materials de treball necessaris per a 
aquestes.  A més, en cas de no poder assistir a les sessions, els participants han comptat amb 
aquest sistema telemàtic per enviar les seues propostes i aportacions.  
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2.4. Cronograma 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. DIAGNÒSTIC 
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3. DIAGNÒSTIC 

3.1. Dades de població 

3.1.1. Població 

La comarca del Camp de Morvedre presenta una població de 90.063 habitants segons les 
dades obtingudes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a l’any 2015. D’aquesta població, 
un 49,54% es veu representada per homes i un 50,46% per dones. Com es pot observar a la 
Taula 1, la població ha disminuït des de l’any 2012 amb una taxa negativa de -0,128%, tot i que 
l’any 2014 va presentar un lleu increment respecte a l’any anterior. 

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 

 2012 2013 2014 2015 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) 

Amb més detall, presentades en la Taula 2, es poden observar les dades per als diferents 
municipis de la comarca. En general, amb concordança amb la comarca, la majoria dels 
municipis presenten una taxa de variació negativa, disminuint la seua població, als darrers 4 
anys. Malgrat aquest fet, hi ha 5 pobles que presenten creixements positius al seu nombre 
d’habitants: Albalat dels Tarongers, Benifairó de les Valls, Canet d’En Berenguer, Quartell i 
Torres Torres. La resta de municipis tot i tenir creixements negatius poblacionals, presenten 
taxes de variació inferiors al -5%, a excepció d’Algar del Palància i de Segart.  
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Taula 2.Evolució de la població del Camp de Morvedre (àmbit municipal) 

 
Territori 

2012 2013 2014 2015 Taxa de variació 
2012/2015 Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 

COMUNITAT 
VALENCIANA 5.129.266 2.546.404 2.582.862 5.113.815 2.534.539 2.579.276 5.004.844 2.475.081 2.529.763 4.980.689 2.460.805 2.519.884 -2,90% 

Província de 
València 2.580.792 1.274.240 1.306.552 2.566.474 1.264.620 1.301.854 2.548.898 1.253.758 1.295.140 2.543.315 1.250.165 1.293.150 -1,45% 

Camp de Morvedre 90.178 44.831 45.347 90.045 44.690 45.355 90.093 44.689 45.404 90.063 44.617 45.446 -0,13% 
Albalat dels 
Tarongers 1.149 602 547 1.144 605 539 1.163 617 546 1.178 628 550 2,52% 

Alfara de la Baronia 570 300 270 568 299 269 545 282 263 526 273 253 -7,72% 

Algar de Palància 555 281 274 528 268 260 495 250 245 503 253 250 -9,37% 

Algimia d´Alfara 1.048 526 522 1.066 532 534 1.043 517 526 1.048 517 531 0,00% 

Benavites 634 307 327 636 305 331 632 299 333 626 296 330 -1,26% 
Benifairó de les 

Valls 2.236 1.114 1.122 2.245 1.121 1.124 2.229 1.114 1.115 2.239 1.122 1.117 0,13% 

Canet d'En 
Berenguer 6.014 3.096 2.918 6.009 3.088 2.921 6.296 3.237 3.059 6.426 3.281 3.145 6,85% 

Estivella 1.384 672 712 1.384 683 701 1.387 681 706 1.380 685 695 -0,29% 

Faura 3.602 1.821 1.781 3.513 1.773 1.740 3.556 1.798 1.758 3.477 1.759 1.718 -3,47% 

Gilet 3.328 1.725 1.603 3.319 1.707 1.612 3.327 1.708 1.619 3.314 1.703 1.611 -0,42% 

Petrés 1.019 504 515 1.007 506 501 982 487 495 977 479 498 -4,12% 

Quart de les Valls 1.076 517 559 1.080 514 566 1.083 515 568 1.056 506 550 -1,86% 

Quartell 1.523 741 782 1.545 754 791 1.538 749 789 1.557 760 797 2,23% 

Sagunto/Sagunt 65.238 32.198 33.040 65.190 32.102 33.088 65.003 31.999 33.004 64.944 31.919 33.025 -0,45% 

Segart 188 95 93 180 91 89 184 92 92 170 86 84 -9,57% 

Torres Torres 614 332 282 631 342 289 630 344 286 642 350 292 4,56% 
Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) 
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3.1.2. Població estrangera 

Pel que fa a la població estrangera, l’evolució per als últims 4 anys ha resultat en una reducció 
poblacional de 205 habitants, el que representa una taxa de decreixement del 2,2%. Tot i així, 
els anys 2013 i 2014 presentaren un augment d’habitants respecte a l’any 2012. En general, es 
pot observar com la població d’homes estrangers es major que la de dones per als anys 
estudiats.  

Taula 3. Evolució Població Estrangera (2012/2015) 

 
2012 2013 2014 2015 Taxa variació 2012/2015 

Homes 4.947 4.958 4.888 4.714 -4,71% 

Dones 4.352 4.431 4.434 4.380 0,64% 

Total 9.299 9.389 9.322 9.094 -2,20% 
Font: Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

 

3.1.3. Piràmide de població 

Al Gràfic 1 es pot veure representada la piràmide de població de la comarca del Camp de 
Morvedre en el seu conjunt. A nivell general, la forma que presenta aquesta piràmide indica un 
envelliment progressiu de la població propi de societats desenvolupades econòmicament. La 
base d’aquesta piràmide es estreta degut al menor nombre de naixements; aquests grups 
d’edat juntament amb els del pic de la piràmide són aquells anomenats “Població passiva”, els 
quals reben suport econòmic per part de la “Població activa”.  

Gràfic 1. Piràmide de població Camp de Morvedre 

 

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE) 
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Com s’ha mencionat, amb un eixamplament es situen els grups d’edat entre 30 i 54 anys, sent 
la potència de producció econòmica de la comarca. Pel que fa a la distinció entre homes i 
dones, per a la gran majoria dels grups d’edats el ràtio és del 50%, exceptuant casos puntuals 
als grups d’edats de 25 a 29 anys on hi ha més homes i per als grups de majors de 79 anys, on 
la presència femenina és superior degut a una major esperança de vida d’aquestes. 

 

3.1.4. Nivell d´estudis de la població 

3.1.4.1. Evolució durant el període 2001 - 2011 

L’evolució del nivell d’estudis de la població es pot estudiar a partir dels dos darrers censos 
poblacionals publicats, un del 2001 i el més recent del 2011. Al 2001 la majoria de la població a 
la comarca tenia un nivell d´estudis de segon grau (40,57%); el següent gran grup tenia una 
formació de primer grau (26,47%). Al 2011 s’observa una progressió del nivell d’estudis, 
reduint-se aquells grups poblacional amb manca o baixa formació educativa, per exemple el 
percentatge de població amb estudis de segon grau va passar del 40,57% a ser del 55,57% i en 
el cas del tercer grau va passar del 11,05% al 18,37%. En tots el casos les xifres registrades al 
territori objecte d’anàlisi es situen en la mitja de la Província de València i de la Comunitat. 

Taula 4. Població de 16 o més anys en habitatges familiars segons el grau de nivell d'estudis (2001) 

 Total Analfabets Sense 
estudis 

Primer 
grau Segon grau Tercer 

grau 
Comunitat 
Valenciana 4.145.087 344.454 596.727 1.093.684 1.695.371 414.851 

Província de 
Valencia 2.206.304 180.322 311.363 568.404 892.546 253.669 

El Camp de 
Morvedre 73.704 5.513 10.633 19.512 29.901 8.145 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Taula 5. Pes relatiu de la població de 16 o més anys en habitatges familiars segons el grau de nivell 
d'estudis (2001) 

 Analfabets Sense 
estudis 

Primer 
grau Segon grau Tercer 

grau 
Comunitat 
Valenciana 8,31% 14,40% 26,39% 40,90% 10,01% 

Província de 
Valencia 8,17% 14,11% 25,76% 40,45% 11,50% 

El Camp de 
Morvedre 7,48% 14,43% 26,47% 40,57% 11,05% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Taula 6. Població de 16 o més anys en habitatges familiars segons el grau de nivell d'estudis (2011) 

 Total Analfabets Sense 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

Comunitat 
Valenciana 4.180.724 69.845 367.655 629.209 2.369.726 744.288 

Província de 
Valencia 2.134.941 32.574 179.050 316.332 1.182.616 424.369 

El Camp de 
Morvedre 75.621 967 7.331 11.410 42.020 13.893 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Taula 7. Pes relatiu de la població de 16 o més anys en habitatges familiars segons el grau de nivell 
d'estudis (2011) 

 Analfabets Sense 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

Comunitat 
Valenciana 1,67% 8,79% 15,05% 56,68% 17,80% 

Província de 
Valencia 1,53% 8,39% 14,82% 55,39% 19,88% 

El Camp de 
Morvedre 1,28% 9,69% 15,09% 55,57% 18,37% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Al Gràfic 2 es pot observar clarament l’evolució formativa de la comarca durant el període de 
10 anys entre censos, augmentant en nivell formatiu en tot el conjunt de la població. La 
formació de persones analfabetes i sense estudis permet que aquests grups poblacionals 
puguen optar a treballs més ben qualificats i remunerats, permetent una major diversificació 
laboral a la comarca. A més a més, el major grau formatiu de la població permet que hi haja 
una major aplicació de coneixements als diferents sectors econòmics, contribuint al 
desenvolupament econòmic de la comarca. 

Gràfic 2. Evolució del nivell de formació de la població del Camp de Morvedre 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Taula 8. Taxa de variació de la població de 16 o més anys en habitatges familiars segons el grau de nivell 
d'estudis (2011) 

 Analfabets Sense 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

Comunitat 
Valenciana -79,72% -38,39% -42,47% 39,78% 79,41% 

Província de 
Valencia -81,94% -42,49% -44,35% 32,50% 67,29% 

El Camp de 
Morvedre -82,46% -31,05% -41,52% 40,53% 70,57% 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

3.1.4.2. Nivell d´estudis de la població per gènere 

Per al nivell d’estudis segons gèneres l’any 2011, s’observa en general una correlació de les 
dades per a ambdós sexes, sense aparèixer grans disparitats. Malgrat aquest fet, es pot veure 
com el nombre de persones analfabetes i sense estudis és major al grup de les dones, 
representant un 1,66 i un 11,67% del total respectivament. El grup masculí està en termes 
generals més format que el femení, exceptuant els estudis de tercer grau, on hi ha un major 
nombre de dones que tenen aquest nivell educatiu. En el cas que en un futur hi haja un 
equilibri de formació entre homes i dones permetrà que no hi haja un estancament 
diferenciant entre els diferents sectors econòmics, diversificant-los i donant majors 
oportunitats per al desenvolupament econòmic comarcal.  

Taula 9. Població de 16 o més anys en habitatges familiars segons el grau de nivell d'estudis i el sexe 
(2011) 

  Total Analfabets Sense 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

Comunitat 
Valenciana 

Total 4.180.724 69.845 367.655 629.209 2.369.726 744.288 

Homes 2.063.915 22.293 154.348 310.593 1.230.972 345.710 

Dones 2.116.809 47.552 213.307 318.617 1.138.755 398.578 

Província de 
Valencia 

Total 2.134.941 32.574 179.050 316.332 1.182.616 424.369 

Homes 1.047.295 10.369 73.156 152.538 615.644 195.587 

Dones 1.087.646 22.205 105.894 163.793 566.972 228.782 

El Camp de 
Morvedre 

Total 75.621 967 7.331 11.410 42.020 13.893 

Homes 37.466 335 2.881 5.425 22.543 6.281 

Dones 38.155 632 4.451 5.985 19.477 7.611 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Taula 10. Pes relatiu de la població de 16 o més anys en habitatges familiars segons el grau de nivell 
d'estudis i el sexe (2011) 

  Analfabets Sense 
estudis 

Primer 
grau 

Segon 
grau 

Tercer 
grau 

Comunitat 
Valenciana 

Total 1,67% 8,79% 15,05% 56,68% 17,80% 

Homes 1,08% 7,48% 15,05% 59,64% 16,75% 

Dones 2,25% 10,08% 15,05% 53,80% 18,83% 

Província de 
Valencia 

Total 1,53% 8,39% 14,82% 55,39% 19,88% 

Homes 0,99% 6,99% 14,56% 58,78% 18,68% 

Dones 2,04% 9,74% 15,06% 52,13% 21,03% 

El Camp de 
Morvedre 

Total 1,28% 9,69% 15,09% 55,57% 18,37% 

Homes 0,89% 7,69% 14,48% 60,17% 16,76% 

Dones 1,66% 11,67% 15,69% 51,05% 19,95% 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

3.2. Estructura empresarial 

3.2.1. Distribució d’empreses i treballadors per sector econòmic 

Seguint amb la tendència de totes les economies avançades, l’estructura productiva del Camp 
de Morvedre no ha estat aliena al fenomen de terciarització de l’economia. 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 valors percentuals, el nombre d’empreses dels 
sectors de serveis i d’indústria suposen un 81,91% i un 7,18% del total respectivament. Pel que 
fa al nombre de treballadors, els percentatges són 66,03% i 20,98% respectivament. 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.  

Gràfic 3: Nombre d’empreses i treballadors per sector econòmic (2014) 
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Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

L’evolució del nombre d’empreses durant els anys 2008 i 2014, per al sector d’agricultura i per 
al sector de serveis és positiva; en canvi, tant el sector industrial com el de construcció 
presenten un decreixement. El sector industrial, va patir una davallada durant el període 
2010/2012 d’un 10,22%. Per al següent període d’anys, el creixement però és positiu (2,8%). 
Per al sector de construcció, durant els períodes compromesos entre 2008/2010 i 2010/2012, 
les pèrdues foren d’un 25,15% i 28,40% com a conseqüència d’una crisi que va afectar 
especialment a aquest sector. 

Taula 11. Evolució del nombre d’empreses al Camp de Morvedre segons el sector d’activitat 

Sector 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 

Durant els anys 2008-2014 han anat variant els diferents pesos relatius de cada sector 
productiu. En el cas de la indústria, el sector va tenir un augment en el seu pes relatiu entre els 
anys 2008 i 2010 sent de 9,49%, però com es pot veure a la Taula 12 tant al 2012 com al 2014 
el sector va patir una davallada, arribant al 7,18% esmentat a l’inici d’aquest apartat. 
L’evolució del sector de construcció és més acusat, ja que s’ha reduït el seu pes quasi a la 
meitat des del 2008. L’agricultura però s’ha mantes estable al llarg dels anys sense superar el 
valor del 5%. El pes guanyat pel sector serveis és entre tots els sectors, el més pronunciat, 
passant d’un 73,81% al 2008 a un 82,59% el 2012 i reduint-se lleugerament el 2014. 

4,54% 7,18% 
6,38% 

81,91% 

Empreses 

Agricultura Indústria

Construcció Serveis

6,62% 

20,98% 

6,37% 
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En l’actualitat la distribució territorial dels espais d’especialització industrial es poden observar 
en l’Annex I, on es presenten les diferents qualificacions del sòl comarcal, el seu grau 
d’ocupació i les infraestructures associades a aquests.  

Taula 12. Evolució del pes relatiu sectorial del teixit productiu del Camp de Morvedre segons el nombre 
d’empreses 

Sector 2008 2010 2012 2014 

Agricultura 4,59% 4,64% 4,22% 4,54% 

Indústria 8,87% 9,49% 6,99% 7,18% 

Construcció 13,23% 10,55% 6,20% 6,38% 

Serveis 73,31% 75,32% 82,59% 81,91% 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Com es pot observar en la següent taula, els pesos relatius dels diferents sectors són 
semblants entre els nivells territorials. En el cas de la indústria, el menor pes relatiu 
d’empreses és degut a una grandària mitjana superior en la Comarca del Camp de Morvedre, 
sent el seu nombre menor però la seua grandària en termes de treballadors major. 

Taula 13.Pes relatiu sectorial del nombre d’empreses a nivell comarcal, provincial i autonòmic (2014) 

Sector 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 
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Gràfic 4: Evolució del nombre d’empreses per sector econòmic  

 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Taula 14. Evolució del nombre d’empreses al Camp de Morvedre segons sector d’activitat per municipi 

Territori 
2008 2010 2012 2014  

Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Albalat dels 
Tarongers 2 5 5 13 2 5 3 15 2 5 2 21 1 6 3 25 

Alfara de la 
Baronia 0 3 1 13 0 3 1 14 0 3 0 12 1 4 0 12 

Algar de 
Palància 1 4 5 8 1 4 3 10 1 4 1 17 1 3 1 15 

Algimia 
d´Alfara 7 5 3 16 8 5 3 18 9 5 1 27 9 5 1 25 

Benavites 2 1 1 15 4 1 1 15 4 1 0 16 3 1 0 17 

Benifairó de les 
Valls 4 4 10 19 5 3 6 19 8 2 4 33 10 2 6 29 

Canet d'En 
Berenguer 8 11 18 99 4 6 14 104 4 7 10 155 4 10 11 143 

Estivella 5 8 2 20 5 9 2 21 4 10 2 22 4 7 2 23 

Faura 7 3 15 43 5 2 14 48 9 1 5 90 9 2 6 86 

Gilet 5 6 9 43 2 4 3 43 3 3 2 66 3 3 1 60 

Petrés 3 1 2 6 2 1 3 8 2 1 1 12 3 2 0 11 

Quart de les 
Valls 8 12 1 16 2 17 3 15 4 12 1 22 6 15 1 23 

Quartell 14 9 11 40 9 11 9 42 11 8 5 59 10 7 4 56 

Sagunto/Sagunt 48 151 248 1.485 59 153 184 1.400 57 140 142 1.812 62 139 145 1.818 

Segart 0 1 1 5 0 1 1 4 0 0 1 5 0 0 1 5 

Torres Torres 2 0 2 10 2 0 0 9 4 0 2 17 5 1 2 15 

Camp de 
Morvedre 116 224 334 1851 110 225 250 1785 122 202 179 2.386 131 207 184 2.363 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
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Pel que fa al nombre de treballadors, el sector d’agricultura va créixer un 49% durant els anys 
2008/2010, però va disminuir un 50,95% el següent període d’anys, registrant una davallada 
propera al 29% durant el període objecte d’anàlisi. En el cas de la indústria, durant el primer 
període d’anys, va créixer un 3,62%, però als dos següents períodes d’anys el nombre de 
treballadors va decréixer un 8,57 i 4,84%, presentant un saldo negatiu proper al 10%. Per al 
sector de construcció, durant els tres períodes d’anys el decreixement de treballadors ha sigut 
continu, tot i que menor durant 2012/2014. Aquest sector presenta la major pèrdua de 
treballadors de període. Al sector de serveis, al primer període va haver una davallada del 13% 
i un 1,46% durant el 2010/2012, creixent un 4,98% a l’últim període amb un resultat negatiu 
del -10% durant la sèrie analitzada. 

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 de grans empreses que s’està 
produint a nivell global, 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. 

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. 
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Taula 15. Evolució del nombre de treballadors al Camp de Morvedre segons el sector d’activitat 

Sector 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 

 

Analitzant el pes relatiu sectorial de l’estructura laboral de la comarca, indústria i serveis són 
els sectors amb major pes, representant per al 2014 un 20,98% i 66,03% del total. Respecte a 
anys anteriors, el sector industrial va tenir més importància durant els anys 2010-2012; el 
sector de serveis a excepció del segon període temporal, ha anat augmentant 
progressivament.  

Taula 16. Evolució del pes relatiu sectorial de la estructura laboral del Camp de Morvedre  

Sector 2008 2010 2012 2014 

Agricultura 7,80% 12,45% 6,90% 6,62% 

Indústria 19,51% 21,63% 22,34% 20,98% 

Construcció 10,98% 8,67% 7,02% 6,37% 

Serveis 61,70% 57,26% 63,74% 66,03% 
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Taula 17. Pes relatiu sectorial de treballadors a nivell comarcal, provincial i autonòmic (2014) 

Sector Camp de 
Morvedre 

Província 
València 

Comunitat 
Valenciana 

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

Indústria 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 

 
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 atenem al major pes 
relatiu dels sectors agrari i industrial en correspondència amb una comarca amb una important 
tradició en aquests camps. 
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Gràfic 5: Evolució del nombre de treballadors per sector econòmic 

 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Taula 18. Evolució del nombre de treballadors al Camp de Morvedre segons sector d´activitat per municipi 

Territori 
2008 2010 2012 2014 

Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Albalat dels 
Tarongers 18 13 26 73 16 13 19 77 19 8 17 98 16 12 17 102 

Alfara de la 
Baronia 8 11 8 115 6 11 5 101 11 8 2 92 14 9 2 89 

Algar de 
Palància 16 28 23 32 17 31 25 40 16 25 12 41 12 27 10 43 

Algimia 
d´Alfara 42 63 47 129 43 52 37 146 38 39 11 133 45 29 18 146 

Benavites 51 5 7 200 44 6 5 210 43 6 5 221 38 5 3 201 

Benifairó de les 
Valls 115 9 65 209 134 8 41 206 122 10 26 220 111 9 31 240 

Canet d'En 
Berenguer 53 170 243 863 51 208 161 806 34 149 144 852 22 192 83 953 

Estivella 19 64 20 199 188 16 59 14 17 121 14 143 29 74 14 139 

Faura 219 15 104 437 474 213 9 110 184 8 52 549 176 11 78 602 

Gilet 38 29 79 288 257 18 18 45 20 19 23 292 20 24 18 326 

Petrés 17 9 17 56 44 24 10 35 12 9 15 49 6 12 8 51 

Quart de les 
Valls 98 18 25 104 89 22 20 93 89 14 15 81 74 17 13 84 

Quartell 76 229 44 516 69 255 45 511 63 234 19 540 71 177 29 625 

Sagunto/Sagunt 1.140 4.194 2.017 12.098 1.444 4.156 1.559 10.898 725 3.951 1.085 9.779 727 3.778 994 10.133 

Segart 4 3 5 13 3 3 4 10 4 2 4 13 4 2 5 16 

Torres Torres 32 5 8 53 22 5 3 42 26 6 5 46 19 8 8 54 

Camp de 
Morvedre 1.946 4.865 2.738 15.385 2.901 5.041 2.020 13.344 1.423 4.609 1.449 13.149 1.384 4.386 1.331 13.804 

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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3.2.2. Distribució d’empreses i treballadors per activitat econòmica 

Les activitats econòmiques que més nombre de treballadors presenten en el primer trimestre 
del 2016 es troben resumides en la següent taula, concentrant 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 són 
variats, tot i que destaquen el sector serveis i el sector industrial.  

Taula 19.Activitats econòmiques segons sector amb major Nombre i pes relatiu de treballadors al Camp 
de Morvedre 

Sector CNAE 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 1.353 1.107 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% 

Serveis 

56 Serveis de menjars i begudes 1.387 1.657 6,97% 8,44% 

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

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

85 Educació 663 764 3,33% 3,89% 

49 Transport terrestre i per canonada 727 731 3,65% 3,73% 
Font: Institut Valencià d´Estadística (IVE) 

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 20. Nombre i pes relatiu de treballadors per activitat econòmica al Camp de Morvedre 

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% 

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% 
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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% 

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% 
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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   
Font: Institut Valencià d´Estadística (IVE) 

Les empreses es concentren en diferents seccions d’activitats, sent el “Comerç majorista i al 
detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes” juntament amb ”Hosteleria” aquelles 
amb major nombre d’empreses.  
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Taula 21. Nombre i pes relatiu d’empreses per secció d’activitat al Camp de Morvedre 

Secció d’Activitat 
Nombre d’empreses Nombre d’empreses 

(%) 
1r Trim. 

2012 
1r Trim. 

2016 
1r Trim. 

2012 
1r Trim. 

2016 
A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 119 147 4,89% 5,04% 

B. Indústries extractives <=5 <=5 0,21% 0,17% 

C. Indústria manufacturera 153 143 6,29% 4,90% 

D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat <=5 <=5 0,21% 0,17% 
E. Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de 
residus i descontaminació 59 58 2,42% 1,99% 

F. Construcció 243 201 9,99% 6,89% 
G. Comerç majorista i al detall; reparació de vehicles de motor i 
motocicletes 529 523 21,74% 17,92% 

H. Transport i emmagatzemament 130 113 5,34% 3,87% 

I. Hosteleria 301 354 12,37% 12,13% 

J. Informació i comunicacions 26 25 1,07% 0,86% 

K. Activitats financeres i de segurs 23 28 0,95% 0,96% 

L. Activitats immobiliàries 24 37 0,99% 1,27% 

M. Activitats professionals, científiques i tècniques 138 133 5,67% 4,56% 

N. Activitats administratives i serveis auxiliars 90 86 3,70% 2,95% 

O. Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 19 20 0,78% 0,69% 

P. Educació 56 71 2,30% 2,43% 

Q. Activitats sanitàries i de serveis socials 67 73 2,75% 2,50% 

R. Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 38 58 1,56% 1,99% 

S. Altres serveis 128 130 5,26% 4,46% 
T. Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic; 
activitats de les llars com a productors de béns i serveis per a ús propi 173 709 7,11% 24,30% 

No consta activitat 110 <=5 4,52% 0,17% 

Total 2.433 2.918  
 

Font: Institut Valencià d´Estadística (IVE) 

Les dades anteriorment presentades referents al nombre d’empreses i de treballadors afiliats a 
la Seguretat Social es poden combinar segons les seccions ales quals pertanyen les diferents 
activitats econòmiques: 

Taula 22. Nombre d’empreses i treballadors per secció i activitat econòmica al Camp de Morvedre 

Seccions d'activitats 
Nombre 

d'empreses Activitats econòmiques 
Nombre de 
treballadors 

2012 2016 2012 2016 

A. Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca 144 147 

01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis 
relacionats amb les mateixes. 657 784 

02 Silvicultura i explotació forestal <= 5 <= 5 

03 Pesca i aqüicultura 71 54 

B. Indústries extractives <=5 <=5 
08 Altres indústries extractives 10 11 

09 Activitats de suport a les indústries 
extractives 65 67 
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C. Indústria manufacturera 142 143 

10 Indústria de l'alimentació 253 311 

11 Fabricació de begudes 17 14 

13 Indústria tèxtil 91 96 

14 Confecció de peces de vestir <= 5 10 

15 Indústria del cuir i del calçat <= 5 <= 5 

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

17 Indústria del paper <= 5 <= 5 

18 Arts gràfiques i reproducció de suports 
gravats 70 62 

20 Indústria química 259 256 

21 Fabricació de productes farmacèutics <= 5 <= 5 

22 Fabricació de productes de cautxú i 
plàstics 77 30 

23 Fabricació d'altres productes minerals no 
metàl·lics 756 748 

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de 
ferro, acer i ferroaliatges 1.353 1.107 

25 Fabricació de productes metàl·lics excepte 
maquinària i equips 694 598 

26 Fabricació de productes informàtics, 
electrònics i òptics 12 6 

27 Fabricació de material i equip elèctric <= 5 <= 5 

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

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i 
semiremolcs 258 <= 5 

30 Fabricació d'un altre material de transport <= 5 <= 5 

31 Fabricació de mobles 15 13 

32 Altres indústries manufactureres 15 18 

33 Reparació i instal·lació de maquinària i 
equip 147 87 

D. Subministrament 
d'energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat 

<=5 <=5 35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat 84 72 

E. Subministrament d'aigua, 
activitats de sanejament, 
gestió de residus i 
descontaminació 

55 58 

36 Captació, depuració i distribució d'aigua 96 112 

37 Arreplegada i tractament d'aigües 
residuals 31 37 

38 Recollida, tractament i eliminació de 
residus; valorització 148 151 

F. Construcció 193 201 

41 Construcció d'edificis 487 412 

42 Enginyeria civil 187 38 

43 Activitats de construcció especialitzada 991 819 

G. Comerç majorista i al 
detall; reparació de vehicles 
de motor i motocicletes 

509 523 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i 
motocicletes 530 548 

46 
Comerç majorista i intermediaris del 
comerç, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes 

1.501 1.579 

47 Comerç al detall, excepte de vehicles de 
motor i motocicletes 2.147 2.198 

H. Transport i 
emmagatzemament 110 113 

49 Transport terrestre i per canonada 727 731 

50 Transporte marítim i per vies navegables 
interiors 11 <= 5 
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51 Transport aeri <= 5 <= 5 

52 Emmagatzemament i activitats annexes al 
transport 453 420 

53 Activitats postals i de correus 88 24 

I. Hosteleria 341 354 
55 Serveis d'allotjament 299 185 

56 Serveis de menjars i begudes 1.387 1.657 

J. Informació i 
comunicacions 26 25 

58 Edició 20 10 

59 
Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de 
programes de televisió, enregistrament de 
so i edició musical 

27 39 

60 Activitats de programació i emissió de 
ràdio i televisió <= 5 7 

61 Telecomunicacions 15 18 

62 Programació, consultoria i altres activitats 
relacionades amb la informàtica 121 156 

63 Serveis d'informació 11 20 

K. Activitats financeres i de 
segurs 31 28 

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

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

66 Activitats auxiliars als serveis financers i 
als segurs 117 135 

L. Activitats immobiliàries 37 37 68 Activitats immobiliàries 102 130 

M. Activitats professionals, 
científiques i tècniques 141 133 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 308 343 

70 Activitats de les seus centrals; activitats de 
consultoria de gestió empresarial 47 43 

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; 
assajos i anàlisis tècniques 130 131 

72 Recerca i desenvolupament 12 21 

73 Publicitat i estudis de mercat 44 52 

74 Altres activitats professionals, científiques 
i tècniques 51 79 

75 Activitats veterinàries 36 37 

N. Activitats administratives 
i serveis auxiliars 88 86 

77 Activitats de lloguer 96 54 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 178 143 

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

35 35 

80 Activitats de seguretat i recerca 50 <= 5 

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 574 541 

82 Activitats administratives d'oficina i altres 
activitats auxiliars a les empreses 135 86 

O. Administració Pública i 
defensa; Seguretat Social 
obligatòria 

21 20 84 Administració Pública i defensa; Seguretat 
Social obligatòria 1.040 934 

P. Educació 73 71 85 Educació 663 764 

Q. Activitats sanitàries i de 
serveis socials 77 73 

86 Activitats sanitàries 327 352 

87 Assistència en establiments residencials 391 397 

88 Activitats de serveis socials sense 
allotjament 33 97 

R. Activitats artístiques, 
recreatives i 55 58 90 Activitats de creació, artístiques i 

espectacles 25 27 
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d’entreteniment 91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i 
altres activitats culturals 9 <= 5 

92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 32 47 

93 Activitats esportives, recreatives i 
d'entreteniment 177 184 

S. Altres serveis 131 130 

94 Activitats associatives 84 70 

95 Reparació d'ordinadors, efectes personals 
i articles d'ús domèstic 128 90 

96 Altres serveis personals 460 470 
T. Activitats de les llars com 
a ocupadors de personal 
domèstic; activitats de les 
llars com a productors de 
béns i serveis per a ús propi 

728 709 97 Activitats de les llars com a ocupadors de 
personal domèstic 99 513 

Font: Institut Valencià d´Estadística (IVE) 

 

3.3. Demanda d’ocupació 

3.3.1. Evolució del nombre de persones demandants d'ocupació aturades 
El nombre de persones aturades ha anat disminuint progressivament durant els darrers anys, 
passant de 9.263 a 7.547 en el període 2012-2015 (-18,5%) desprès del pic assolit a l´any 2012. 
El descens de persones aturades ha estat mes acusat en el cas dels homes que en el de les 
dones. En el primer cas acumulen una reducció del 25,1% en la sèrie mentre que la davallada 
no supera el 12% en el cas de les dones. 

 
Gràfic 6. Evolució del nombre de persones demandants d´ocupació 

 

Font: Servef 
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Gràfic 7: Evolució del nombre de persones aturades per sexes 

 

Font: Servef 

 

Taula 23. Evolució de l´atur per sexes i taxes de variació 

Homes Taxes variació homes 

2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2015 
4.706 4.355 3.818 3.525 -7,46% -12,33% -7,67% -25,1 % 

Dones Taxes variació dones 

2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2015 
4.557 4.522 4.289 4.022 -0,77% -5,15% -6,23% -11,74% 

Total Taxes variació totals 

2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2015 
9.263 8.877 8.107 7.547 -4,17% -8,67% -6,91% -18,5% 

Font: Servef i elaboració pròpia 

3.3.2. Perfil de les persones aturades per trams d´edat 

Per trams d’edats, és el grup comprés entre 25 i 44 anys aquell que pateix més atur arribant al 
nivell de 3.753 aturats, seguit per les edats majors de 44 anys, tenint 3.258 persones aturades. 
És en aquest tram més nombrós (25-45 anys) en el que existeix una diferència major entre 
homes i dones, sent 1.606 i 2.147 la quantitat d’aturats respectivament.  
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Gràfic 8. Atur per trams d´edat (Desembre 2015) 

 

Font: Servef 

 

Gràfic 9. Atur per trams d’edat i gènere (Desembre 2015) 

 
Font:  Servef 

 
De manera més detallada l’evolució des del 2012 que ha patit el nombre d’aturats segons els 
diferents perfils es pot observar en la següent taula. El grup d’edats entre 25 i 44 anys ha 
tingut durant els anys estudiats la major quantitat d’aturats, disminuint al llarg del període. A 
l’últim any, ha sigut el tram d’edat de persones menors de 25 anys el que ha decrescut més, 
amb una taxa de variació del -23,6%. En el cas d’aturats homes i dones, el col·lectiu masculí 
presentava un major nombre d’aturats en els grups d’edat de menors de 25 i majors de 45 
anys en els anys 2012 i 2013; a partir de l’any 2014 comencen a disminuir el nombre d’aturats 
però no el d’aturades, arribant a superar el nombre d’aquestes en els trams d’edats de 25-44 
anys i majors de 45. 

En termes generals es pot afirmar que el col·lectiu menys beneficiat per la reducció del 
nombre d’aturats ha estat els majors de 45 anys i dintre d’aquest grup el col·lectiu femení. 
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Taula 24. 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 

 
Taula 25. Variació interanual de l’atur per trams d’edat i gènere 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Taxa acumulada 
2012/2015 

Edats H D T H D T H D T H D T 
<25 6,8% -4,0% 1,6% -17,9% -25,1% -21,1% -29,0% -16,6% -23,6% -37,7% -40,0% -38,8% 

25-44 -8,2% -3,9% -5,9% -18,0% -8,2% -12,7% -10,7% -7,7% -9,0% -32,7% -18,5% -25,3% 

≥45 -10,0% 5,7% -3,0% -3,4% 4,7% 0,5% 0,4% -2,3% -1,0% -12,8% 8,1% -3,5% 
Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

 

3.3.3. Perfil de les persones aturades per nivell formatiu 

El perfil de nivell formatiu que presenten el conjunt dels aturats és principalment el d’una 
persona sense la titulació de l’ESO, seguit per aquells que tenen el títol d’ESO. En el cas del 
conjunt amb major grau formatiu, el nombre d’aturats disminueix, sols superant els 500 
aturats el grup comprés amb la formació de grau mitjà de Formació Professional (614 aturats). 
Durant el període de temps de 2012/2015, tots els nivells formatius han disminuït el nombre 
d’aturats, exceptuant el grup corresponent als posseïdors de títols de postgraus i bé cal 
remarcar que el reduït nombre d’aturats amb aquest nivell de formació fa poc significativa 
aquesta circumstància. 
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Gràfic 10. Atur per nivell formatiu (2015) 

 

Font: Servef 

 
Taula 26. Evolució de l´atur per nivell d´estudis i taxes de variació interanual 

 
Anys Taxes de Variació 

Nivell formatiu 2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Acumulada 
2012/2015 

Sense estudis 252 223 183 182 -11,5% -17,9% -0,5% -27,8% 

Estudis primaris 260 205 208 173 -21,2% 1,5% -16,8% -33,5% 

ESO sense titulació 4.291 4.027 3.750 3.571 -6,2% -6,9% -4,8% -16,8% 

ESO amb titulació 1.803 1.668 1.483 1.407 -7,5% -11,1% -5,1% -22,0% 

Batxillerat i equivalents 567 562 499 467 -0,9% -11,2% -6,4% -17,6% 

Grau mitjà FP 694 705 664 614 1,6% -5,8% -7,5% -11,5% 

Grau superior FP 525 587 520 453 11,8% -11,4% -12,9% -13,7% 

Universitaris primer cicle 433 447 388 322 3,2% -13,2% -17,0% -25,6% 

Universitaris segon cicle 413 421 378 327 1,9% -10,2% -13,5% -20,8% 

Postgrau 25 32 34 31 28,0% 6,3% -8,8% 24,0% 

Total 9.263 8.877 8.107 7.547     
Font: Servef 

 

3.3.4. Antiguitat en l’atur 

La tendència presentada en quant a l’antiguitat en l’atur és d’una estança inferior als 6 mesos, 
contrastant aquesta dada, el següent grup d’antiguitat és aquell amb aturats durant més de 2 
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anys. Per a l’any 2015 el primer grup representava unes xifres del 45,24% sobre el total, el grup 
de major estança, un 21,84%; els altres dos grups d’antiguitat restants representaren ambdós 
uns percentatges entorn al 16%.  

Pel que fa a la diferència entre aturats i aturades, en general hi ha més població femenina als 
grups de major antiguitat, en canvi, hi ha una major quantitat d’homes al grup de menor 
antiguitat a l’atur. Cal destacar l’elevat nombre de dones aturades amb més de dos anys 
d’antiguitat a l’atur que quasi dobla al col·lectiu masculí. 

L’evolució de l’antiguitat en l’atur per als 4 anys estudiats mostra una estabilitat als diferents 
grups d’antiguitat, especialment en els darrers períodes d’anys; al primer període (2012/2013) 
però, va haver un increment destacat del nombre d’aturades amb una antiguitat d’atur 
superior als 2 anys i una disminució del grup d’aturats amb una antiguitat entre 6 mesos i 1 
any.  

Gràfic 10. Antiguitat en l’atur per gèneres (2015) 

 

Font: Servef 
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Taula 27. Evolució de l´atur per antiguitat en l’atur i gènere 

 Grups Homes Dones Totals  

2012 

Més de 2 anys 825 920 1.745 

9.263 
Entre 1 i 2 anys 923 886 1.809 

Entre 6 mesos i 1 any 794 766 1.560 

Menys de 6 mesos 2.164 1.985 4.149 

2013 

Més de 2 anys 813 1.084 1.897 

8.877 
Entre 1 i 2 anys 785 802 1.587 

Entre 6 mesos i 1 any 634 713 1.347 

Menys de 6 mesos 2.123 1.923 4.046 

2014 

Més de 2 anys 668 1.084 1.752 

8.107 
Entre 1 i 2 anys 651 712 1.363 

Entre 6 mesos i 1 any 591 678 1.269 

Menys de 6 mesos 1.908 1.815 3.723 

2015 

Més de 2 anys 606 1.042 1.648 

7.547 
Entre 1 i 2 anys 558 707 1.265 

Entre 6 mesos i 1 any 582 638 1.220 

Menys de 6 mesos 1.779 1.635 3.414 
Font: Servef 

Taula 28.Pes relatiu i variació interanual de l’atur per antiguitat i gènere 

 Grups Homes Dones Totals  Homes Dones Totals 

2012 

Més de 2 anys 8,91% 9,93% 18,84% 

2012/2013 

2,83% 22,95% 13,44% 

Entre 1 i 2 anys 9,96% 9,56% 19,53% -11,25% -5,54% -8,46% 

Entre 6 mesos i 1 any 8,57% 8,27% 16,84% -16,68% -2,87% -9,90% 

Menys de 6 mesos 23,36% 21,43% 44,79% 2,37% 1,09% 1,76% 

2013 

Més de 2 anys 9,16% 12,21% 21,37% 

2013/2014 

-10,03% 9,50% 1,13% 

Entre 1 i 2 anys 8,84% 9,03% 17,88% -9,19% -2,79% -5,96% 

Entre 6 mesos i 1 any 7,14% 8,03% 15,17% 2,07% 4,12% 3,16% 

Menys de 6 mesos 23,92% 21,66% 45,58% -1,59% 3,35% 0,76% 

2014 

Més de 2 anys 8,24% 13,37% 21,61% 

2014/2015 

-2,55% 3,26% 1,04% 

Entre 1 i 2 anys 8,03% 8,78% 16,81% -7,93% 6,67% -0,30% 

Entre 6 mesos i 1 any 7,29% 8,36% 15,65% 5,78% 1,08% 3,27% 

Menys de 6 mesos 23,54% 22,39% 45,92% 0,16% -3,23% -1,50% 

2015 

Més de 2 anys 8,03% 13,81% 21,84% 

Entre 1 i 2 anys 7,39% 9,37% 16,76% 

Entre 6 mesos i 1 any 7,71% 8,45% 16,17% 

Menys de 6 mesos 23,57% 21,66% 45,24% 
Font: Servef 
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3.3.5. Atur per sectors econòmics 

En el cas de l’atur per sector econòmic, aquell amb major nombre d’aturats és el de serveis, 
representant un 69,4% del total. L’industria és el següent sector amb major nombre d’aturats, 
11,20%, seguit pel de la construcció amb un 9,20%. Per a la sèrie d’anys del 2012-2015, el 
nombre d’aturats en el sector d’agricultura es manté amb un valor inferior als 300 aturats; en 
el sector de la construcció s’observa una reducció superior al 50% del nombre d’aturats 
malgrat el fet que el nombre d’empreses d’aquest sector no ha augmentat, açò pot ser degut 
a: 

• 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 6,42%, romanent en xifres d’atur molt 
semblants a les de l’any 2012. 

Finalment, en el cas del sector serveis durant el període abans esmentat d’anys, l’atur ha 
disminuït un 12,84%.  

Gràfic 11. Atur per sector econòmic (2015) 

 

Font: Servef 
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Taula 29. 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% -18,5% 
Font: Servef 

L’atur es troba distribuït de manera diferent segons el gènere. En les següents taules es pot 
observar aquest fenomen, on als sectors d’agricultura, construcció i indústria predomina el 
nombre d’aturats, mentre que als sectors de serveis i sense activitat econòmica hi predomina 
el nombre d’aturades. Aquest patró es repeteix durant els 4 anys estudiats, presentant una 
major disminució de la taxa d’atur al sector de construcció que pot ser degut al fenomen 
explicat en l’apartat anterior. En el cas del sector industrial, l’atur femení va augmentar durant 
el primer període d’anys però en els dos següents va disminuir, l’atur masculí va augmentar un 
13,27% entre el 2012 i 2013, a continuació va disminuir un 19,33% i va remuntar un 6,72% 
entre els anys 2014 i 2015. Al sector de serveis durant tots els anys, ha disminuït la taxa d’atur 
per a ambdós grups; aquest fet passa també amb el sector de “sense activitat econòmica”, 
amb l’excepció del cas d’atur masculí entre els anys 2012 i 2013, on va augmentar.  

 

Taula 30. Evolució de l´atur per sector i gèneres 

Sectors 
2012 2013 2014 2015 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Agricultura 207 81 288 207 88 295 168 96 264 151 83 234 

Construcció 1.269 165 1.434 985 156 1.141 698 131 829 569 125 694 

Indústria 603 300 903 683 311 994 551 287 838 588 257 845 

Serveis 2.429 3.601 6.030 2.268 3.564 5.832 2.197 3.377 5.574 2.055 3.201 5.256 
Sense activitat 
econòmica 198 410 608 212 403 615 204 398 602 162 356 518 

Font: Servef 
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Taula 31.Taxes de variació interanual de l´atur per sector i gènere 

Sectors 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2015 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Agricultura 0,0% 8,6% 2,4% -18,8% 9,1% -10,5% -10,1% -13,5% -11,4% -27,1% 2,5% -18,8% 

Construcció -22,4% -5,5% -20,4% -29,1% -16,0% -27,3% -18,5% -4,6% -16,3% -55,2% -24,2% -51,6% 

Indústria 13,3% 3,7% 10,1% -19,3% -7,7% -15,7% 6,7% -10,5% 0,8% -2,5% -14,3% -6,4% 

Serveis -6,6% -1,0% -3,3% -3,1% -5,2% -4,4% -6,5% -5,2% -5,7% -15,4% -11,1% -12,8% 
Sense activitat 
econòmica 7,1% -1,7% 1,2% -3,8% -1,2% -2,1% -20,6% -10,6% -14,0% -18,2% -13,2% -14,8% 

Font: Servef 

3.3.6. Atur per activitat econòmica 

El nombre d’aturats segons l’activitat econòmica en Sagunt (els serveis d’ocupació no disposen 
de la distribució d’aturats per activitat econòmica a nivell municipal per a municipis de menys 
de 45.000 habitants), al 2015 es troba diversament repartit, tot i així, destaquen un conjunt 
d’activitats pertanyents al sector de serveis que concentren un major nombre d’aturats. Són 
per exemple l’activitat “Servei de menjars i begudes” (CNAE 56), representant un 11,15% del 
nombre d’aturats, les “Activitats relacionades amb l’ocupació” (CNAE 78) amb un 8,03%; i 
sense ocupació anterior un 7,53%.La suma d’aquestes activitats juntament amb les activitats 
“Comerç al detall, excepte de vehicles a motor i motocicletes” (CNAE 47), 84 ”Administració 
Pública i Defensa; Seguretat Social obligatòria” (CNAE 84) i “Serveis a edificis i activitats de 
jardineria” (CNAE 81) dóna com a resultat el 45,68% del nombre d’aturats a Sagunt.  

En la següent taula, es resumeixen les activitats que concentren un major nombre d’aturats 
ordenades pels principals sectors econòmics i codi CNAE. 

Taula 32. 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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Analitzant els casos d’atur al sector industrial, destaquen certes activitats que concentren un 
major nombre d’aturats, concretament el 6,9% del total d’aturats. Destaquen les activitats 
d’Indústria de l’alimentació (codi CNAE 10) i un 1,38% dels aturats, “Fabricació d'altres 
productes minerals no metàl·lics”(CNAE 23) amb l’1,42%, ”Metal·lúrgia; fabricació de 
productes de ferro, acer i ferroaliatges” (CNAE 24) amb 1,07%, ”Metal·lúrgia; fabricació de 
productes de ferro, acer i ferroaliatges” (CNAE 25) amb 1,28% i aquella que recull més aturats 
“Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs” (CNAE 29)amb un 1,75%. Amb més 
detall, la primera activitat esmentada té més dones aturades que homes; el cas contrari ocorre 
amb les altres 4 activitats, on la quantitat d’homes aturats supera la de dones.  

Taula 33. Aturats per activitat econòmica i gènere de la ciutat de Sagunt (2015) 

CNAE Activitat Econòmica 
Nombre d'aturats % sobre 

total Homes Dones Total 

00 Sense ocupació anterior 139 313 452 7,53% 

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

02 Silvicultura i explotació forestal 4 2 6 0,10% 

03 Pesca i aqüicultura 3 7 10 0,17% 

06 Extracció de cru de petroli i gas natural 0 0 0 0,00% 

08 Altres indústries extractives 1 1 2 0,03% 

09 Activitats de suport a les indústries extractives 1 
 

1 0,02% 

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

11 Fabricació de begudes 2 1 3 0,05% 

13 Indústria tèxtil 6 10 16 0,27% 

14 Confecció de peces de vestir 0 7 7 0,12% 

15 Indústria del cuir i del calçat 1 1 2 0,03% 

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 20 6 26 0,43% 

17 Indústria del paper 3 2 5 0,08% 

18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 4 7 11 0,18% 

20 Indústria química 23 8 31 0,52% 

21 Fabricació de productes farmacèutics 1 0 1 0,02% 

22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 14 7 21 0,35% 

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

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 52 12 64 1,07% 

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

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2 0 2 0,03% 

27 Fabricació de material i equip elèctric 5 3 8 0,13% 

28 Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. (no classificat en una altra part) 16 3 19 0,32% 

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

30 Fabricació d'un altre material de transport 3 0 3 0,05% 

31 Fabricació de mobles 10 
 

10 0,17% 

32 Altres indústries manufactureres 8 5 13 0,22% 

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 41 3 44 0,73% 

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3 1 4 0,07% 



 
 

57 
 

36 Captació, depuració i distribució d'aigua 1 0 1 0,02% 

37 Arreplegada i tractament d'aigües residuals 0 1 1 0,02% 

38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 25 11 36 0,60% 

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

42 Enginyeria civil 23 6 29 0,48% 

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

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 38 23 61 1,02% 

46 Comerç majorista i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes 78 157 235 3,92% 

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

49 Transport terrestre i per canonada 77 29 106 1,77% 

50 Transporte marítim i per vies navegables interiors 7 1 8 0,13% 

51 Transport aeri 2 0 2 0,03% 

52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport 37 13 50 0,83% 

53 Activitats postals i de correus 14 9 23 0,38% 

55 Serveis d'allotjament 24 47 71 1,18% 

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

58 Edició 2 3 5 0,08% 

59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, 
enregistrament de so i edició musical 8 7 15 0,25% 

60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 8 3 11 0,18% 

61 Telecomunicacions 12 4 16 0,27% 

62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 15 7 22 0,37% 

63 Serveis d'informació 1 2 3 0,05% 

64 Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions 10 13 23 0,38% 

65 Segurs, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat Social 
obligatòria 1 2 3 0,05% 

66 Activitats auxiliars als serveis financers i als segurs 2 10 12 0,20% 

68 Activitats immobiliàries 6 22 28 0,47% 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 7 24 31 0,52% 

70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 6 4 10 0,17% 

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 18 8 26 0,43% 

72 Recerca i desenvolupament 5 4 9 0,15% 

73 Publicitat i estudis de mercat 12 20 32 0,53% 

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 58 127 185 3,08% 

75 Activitats veterinàries 0 4 4 0,07% 

77 Activitats de lloguer 12 9 21 0,35% 

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

79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i 
activitats relacionades amb els mateixos 0 5 5 0,08% 

80 Activitats de seguretat i recerca 27 7 34 0,57% 

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 106 248 354 5,90% 

82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 24 100 124 2,07% 

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

85 Educació 13 73 86 1,43% 

86 Activitats sanitàries 11 78 89 1,48% 



 
 

58 
 

87 Assistència en establiments residencials 10 82 92 1,53% 

88 Activitats de serveis socials sense allotjament 9 40 49 0,82% 

90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 9 5 14 0,23% 

91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 0 2 2 0,03% 

92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 3 6 9 0,15% 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 35 27 62 1,03% 

94 Activitats associatives 6 18 24 0,40% 

95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 5 2 7 0,12% 

96 Altres serveis personals 23 76 99 1,65% 

97 Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic 3 90 93 1,55% 

99 Activitats d'organitzacions i organismes 0 1 1 0,02% 

 
Total 2.829 3.171 6.000 100% 

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

3.3.7. Atur de les persones estrangeres 

El nombre d’aturats estrangers en la comarca del Camp de Morvedre és de 1.163 a l’any 2015, 
tal i com es pot observar el la següent taula. 

Gràfic 12. Aturats per procedència geogràfica (2015) 

 

Font. Servef 
 

3.3.8. Atur de les persones amb discapacitat 

 
El nombre d’aturats amb discapacitat per al mes de Març de l’any 2015, representa el 5,47% 
del total d’aturats a la comarca del camp de Morvedre.   
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Gràfic 12. Demandants discapacitats al Camp de Morvedre (Març 2016) 

 

Font. Servef 

3.4. Contractacions 

3.4.1. Evolució del nombre de contractes 

Amb concordança amb la disminució del nombre d’aturats, el nombre de contractes realitzats 
durant el període de temps comprés entre 2012 i 2015 ha augmentat, presentant una taxa de 
variació del 45,7% en aquest període. Entre els anys 2012 i 2013 l’augment de contractes va 
ser menys pronunciat amb un increment del 7%, en canvi tant entre els anys 2013 i 2014 com 
entre els anys 2014 i 2015, les variacions anuals superaren el 10% en el primer cas i el 20% en 
el segon cas.  

Gràfic 13. Evolució del nombre de contractes 

 

Font: Servef 
 
En el cas dels homes la progressió de contractacions és molt semblant a la del total de 
contractes, l’augment ha sigut d’un 52,5% des de l’any 2012 fins l’any 2015. Els contractes 
realitzats a dones presenten una pendent molt més suavitzada durant els primers 3 anys i 
finalment remunta en l’últim tram anual, la variació per als 4 anys és positiva i és del 35,6%.  
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Gràfic 14.  Evolució de les contractacions per gènere

 
Font: Servef 

 

Taula 34. Evolució de les contractacions per gènere i taxes de variació 

 Anys Taxes de Variació 

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

Homes 11.488 12.724 14.449 17.519 10,8% 13,6% 21,2% 52,5% 

Dones 7.721 7.826 8.703 10.466 1,4% 11,2% 20,3% 35,6% 

Total 19.209 20.550 23.152 27.985 7,0% 12,7% 20,9% 45,7% 
Font: Servef 

 

3.4.2. Estacionalitat de la contractació 

Pel que fa a l’estacionalitat dels contractes realitzats a la comarca del Camp de Morvedre, per 
als anys 2013, 2014 i 2015 existeix certa correlació entre ells, havent una disminució dels 
contractes en febrer, maig-juny, juliol-agost i novembre-desembre; també es presenten pics 
anuals als mesos de juny-juliol i setembre-octubre. L’any 2012, en canvi mostra major 
estabilitat en el nombre de contractes tot i que respecte als anteriors anys esmentats, el volum 
va ser molt menor.  
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Gràfic 15. Estacionalitat de la contractació 2012 - 2015 

 

 

Font: Servef 

3.4.3. Contractes per sector econòmic 

A l’any 2015 els contractes realitzats per sector econòmic es van concentrar en el sector de 
serveis, representant un 70,71% del total. A aquesta xifra la segueix el sector industrial amb un 
16,23%. Durant el període de 2012 a 2015, exceptuant el sector de la construcció, la resta de 
sectors presenten un augment del nombre de contractes, destacant el cas de la indústria amb 
una taxa acumulada en el període 2012/2015 del 165,1%.  
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Gràfic 16. Contractes per sector econòmic (2015) 

 

Font: Servef 

Taula 35. Evolució de les contractacions per sector econòmic i taxes de variació 

Sector 
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 

Amb més detall, es poden observar les diferències segons els diferents sectors i gèneres durant 
els 4 anys estudiats. El sector d’agricultura presenta un percentatge més alt de contractes 
realitzats a homes que a dones, repetint-se aquest fenomen entre el 2012-2015. Al sector de la 
construcció hi ha una caiguda de la quantitat de contractes en homes, essent les dones un cas 
diferent, on el nombre de contractes augmenta un 11,59%. En el cas de la indústria, la 
progressió va ser especialment positiva entre 2013 i 2014, on incrementaren un 77,72% els 
contractes a homes i un 133,45% els de les dones; al següent període d’anys, els contractes 
realitzats a homes continuen creixent tot i que a un ritme menys accelerat, en el cas de les 
dones disminueixen lleugerament. En el sector serveis, ambdós sexes tenen una proporció 
entorn al 35% del total de contractes per a cada any, evolucionant positivament un 45,83% en 
els homes i un 27,21% en les dones. 
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Taula 36. Evolució de les contractacions per sector econòmic i gènere 

Sector 
2012 2013 2014 2015 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Agricultura 1.021 100 1.544 73 1.539 134 1.431 90 

Construcció 1.512 69 1.438 49 1.291 99 1.276 77 

Industria 1.460 331 1.571 278 2.792 649 3.441 646 

Serveis 6.433 6.717 8.130 7.407 7.232 6.872 9.381 8.545 

Total 10.426 7.217 12.683 7.807 12.854 7.754 15.529 9.358 
Font: Servef 

Taula 37. Evolució de les contractacions per sector econòmic i gènere expressat en percentatges 

Sector 
2012 2013 2014 2015 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Agricultura 5,79% 0,57% 7,54% 0,36% 7,47% 0,65% 5,75% 0,36% 

Construcció 8,57% 0,39% 7,02% 0,24% 6,26% 0,48% 5,13% 0,31% 

Indústria 8,28% 1,88% 7,67% 1,36% 13,55% 3,15% 13,83% 2,60% 

Serveis 36,46% 38,07% 39,68% 36,15% 35,09% 33,35% 37,69% 34,34% 

Total 59,09% 40,91% 61,90% 38,10% 62,37% 37,63% 62,40% 37,60% 
Font: Servef 

Taula 38. Taxes de variació de les contractacions per sector econòmic i gèneres 

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

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Agricultura 51,22% -27,00% -0,32% 83,56% -7,02% -32,84% 40,16% -10,00% 

Construcció -4,89% -28,99% -10,22% 102,04% -1,16% -22,22% -15,61% 11,59% 

Indústria 7,60% -16,01% 77,72% 133,45% 23,24% -0,46% 135,68% 95,17% 

Serveis 26,38% 10,27% -11,05% -7,22% 29,72% 24,35% 45,83% 27,21% 

Total 21,65% 8,18% 1,35% -0,68% 20,81% 20,69% 48,94% 29,67% 
Font: Servef 

 

3.4.4. Contractes per tram d´edat 

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. Els altres dos trams d’edats, presenten una quantitat inferior de 
contractes, tot i que en el cas d’homes majors de 44 anys el nombre de contractes es situa 
entorn als 3.810 contractes. L’evolució del nombre de contractes realitzats durant els anys 
2012-2015 ha sigut favorable, augmentant un 52,9% en la seua totalitat. Cal destacar, que 
durant aquests anys el col·lectiu amb menys contractes realitzats en termes absoluts ha sigut 
les dones en tots els seus grups d’edats. Tot i així el balanç és positiu per als 4 anys estudiats, 
destacant els grups de menors de 25 anys i de majors de 45 anys.   



 
 

64 
 

 

Gràfic 17: Contractes per tram d´edat (2015) 

 

Font: Servef 

Taula 39. Evolució de les contractacions per tram d´edat 

 2012 2013 2014 2015 

Edats H D T H D T H D T H D T 

<25 1.675 1.234 2.909 1.481 1.165 2.646 1.703 1.377 3.080 2.326 1.838 4.164 

25-44 7.413 4.983 12.396 8.532 5.128 13.660 9.601 5.575 15.176 11.383 6.469 17.852 

≥45 2.400 1.504 3.904 2.711 1.533 4.244 3.145 1.751 4.896 3.810 2.159 5.969 

Total 11.488 7.721 19.209 12.724 7.826 20.550 14.449 8.703 23.152 17.519 10.466 27.985 
Font: Servef 

Taula 40. Variació interanual de la contractació per trams d´edat i gènere 

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

Edats H D T H D T H D T H D T 

<25 -11,6% -5,6% -9,0% 15,0% 18,2% 16,4% 36,6% 33,5% 35,2% 38,9% 48,9% 43,1% 

25-44 15,1% 2,9% 10,2% 12,5% 8,7% 11,1% 18,6% 16,0% 17,6% 53,6% 29,8% 44,0% 

≥45 13,0% 1,9% 8,7% 16,0% 14,2% 15,4% 21,1% 23,3% 21,9% 58,8% 43,6% 52,9% 
Font: Servef 

 

3.4.5. Contractes segons nivell formatiu 

Durant l’any 2015 el major volum de contractes realitzats correspon amb el nivell formatiu 
d’ESO amb títol, seguit pel grup amb possessió d’estudis primaris i el grup amb títol de 
batxillerat i equivalents. La tendència durant els anys estudiats, amb concordança amb el nivell 
d’estudis poblacional, és a la disminució de contractes a població sense estudis i en canvi 
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augmentar aquells realitzats a estudis primaris; el mateix cas ocorre amb els contractes amb i 
sense titulació de l’ESO i també amb batxillerat i equivalents, aquest últim augmentant un 
178,1% durant els anys 2012-2015.  

Gràfic 17: Contractes per tram d´edat (2015) 

 

Font: Servef 

Taula 41. Variació interanual de la contractació per trams d´edat i gènere i taxa de variació 

Nivell formatiu 2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Acumulada 
2012/2015 

Sense estudis 2.492 2.477 1.782 1.193 -0,6% -28,1% -33,1% -52,1% 

Estudis primaris 1.582 3.699 4.063 5.280 133,8% 9,8% 30,0% 233,8% 

ESO sense titulació 1.970 1.355 924 887 -31,2% -31,8% -4,0% -55,0% 

ESO amb titulació 5.325 5.370 5.439 6.695 0,8% 1,3% 23,1% 25,7% 

Batxillerat i equivalents 1.696 2.235 3.151 4.717 31,8% 41,0% 49,7% 178,1% 

Grau mitjà FP 986 1.084 1.147 1.323 9,9% 5,8% 15,3% 34,2% 

Grau superior FP 503 489 524 575 -2,8% 7,2% 9,7% 14,3% 

Universitaris primer cicle 359 335 331 364 -6,7% -1,2% 10,0% 1,4% 

Universitaris segon cicle 585 662 699 681 13,2% 5,6% -2,6% 16,4% 

Postgrau 16 23 23 32 43,8% 0,0% 39,1% 100,0% 
Font: Servef 

 

3.4.6. Contractes per modalitat: Indefinits i Temporals 

La modalitat de contractes per al 2015 deixa clara que una gran majoria dels contractes han 
estat en modalitat temporal, sent el 90,77% del total. Per als anys 2012-2015, l’augment 
d’aquest tipus de contractes és del 48,9% i en canvi, aquells indefinits han augmentat un 
14,1%.La tendència per als anys 2012-2015, ha sigut un augment més pronunciat dels 
contractes temporals, aquests poden estar relacionats amb l’estacionalitat de contractes 
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realitzats en la comarca. Es pot destacar que durant els anys 2012 i 2013 els contractes 
indefinits patiren una davallada però es recuperaren als anys següents.  
 
 

Gràfic 18: Contractes per modalitat (2015) 

 

Font: Servef 

Taula 42. Evolució de les contractacions per modalitat i taxes de variació 

Tipus 
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 

 

3.4.7. Contractes per activitat econòmica 

Durant l’any 2015 a Sagunt les activitats econòmiques amb un volum major de contractes 
varen ser les següents: “Emmagatzematge i activitats annexes al transport” (CNAE 52) amb un 
16,72% sobre el total de contractes realitzats, “Serveis de menjars i begudes” (CNAE 56) sent el 
10,59%, “Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes” (CNAE 47) sent el 
6,96% i “Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes” (CNAE 45) amb un 5,76% sobre 
el total. A més a més, juntament amb aquestes activitats, les activitats de “Agricultura, 
ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes” (CNAE 01), “Venda i reparació de 
vehicles a motor i motocicletes” (CNAE 45) i ”Serveis a edificis i activitats de jardineria” (CNAE 
81) sumen el 49% del total de contractes realitzats al 2015 en Sagunt.  

9,23% 

90,77% 

Indefinits

Temporals
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Breument resumides es troben en la següent taula aquelles activitats que han obtingut un 
major nombre de contractes durant l’any 2015, classificades segon el sector al que pertanyen i 
el seu codi CNAE.  

 

Taula 43. Activitats econòmiques amb mes contractacions a Sagunt (2015) 

Sector CNAE Activitat Econòmica 
Nombre d'aturats Total 

(%) Homes Dones Total 

Serveis 

52 
Emmagatzematge i activitats annexes al 
transport 

2.728 584 3.312 16,72% 

56 Serveis de menjars i begudes 742 1.357 2.099 10,59% 

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

392 987 1.379 6,96% 

45 
Venda i reparació de vehicles de motor i 
motocicletes 

997 144 1.141 5,76% 

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

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

Primari 01 
Agricultura, ramaderia, caça i serveis 
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) 

 

Comparant les dades obtingudes al 2011 amb les del 2015 es pot observar com hi ha grans 
canvis en moltes de les activitats. Pel que fa al sector primari, tret de l’activitat 01 “Agricultura, 
ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes”, les activitats relacionades amb la 
pesca (03) i silvicultura (02) han patit una pèrdua important en el nombre de contractes. 

Al sector industrial s’agrupen les activitats amb codi CNAE entre 06 i 38. A l’any 2011 aquestes 
activitats suposaren un 11,71% del total de contractes realitzats a Sagunt, per a l’any 2015 
aquestes mateixes activitats implicaren el 17,31% del total de contractes. Concretament, 
aquelles activitats que han concentrat una major quantitat de contractes respecte al 2011 són 
les següents: “Indústria de l’alimentació” (CNAE 10), “Indústria de la fusta i del suro, excepte 
mobles; cistelleria i esparteria” (CNAE 16), “Fabricació d’altres productes minerals no 
metàl·lics” (CNAE 23), “Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges” 
(CNAE 24) i “Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària i equips” (CNAE 25).  
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Les activitats del sector de la construcció (codis CNAE 41, 42 i 43) han patit notablement els 
efectes de la crisi econòmica, reduint a més de la meitat la quantitat de contractes realitzats 
entre els anys esmentats.  

Altre element determinant per al desenvolupament econòmic del municipi són les activitats de 
serveis avançats, ja que ofereixen els seus serveis a altres empreses dintre del marc de la 
innovació i el coneixement. Els serveis avançats pertanyen al sector de serveis però 
requereixen grans quantitats de recursos tecnològics i recursos humans altament qualificats. 
Les activitats agrupades dins d’aquest sector amb els codis CNAE entre 58 i 74, ambdós 
inclosos, varen suposar al 2011 un 3,00% del total de contractes realitzats, en canvi al 2015 el 
sector ha patit un decreixement i obté el 2,11% dels contractes. Algunes d’aquestes activitats 
són: 62 “Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica” que ha 
crescut un 64,86% respecte al 2011 i 70 “Activitats de les seus centrals; activitats de 
consultoria de gestió empresarial” amb un creixement del 157,14%. 

El sector de serveis bàsics ocupa un gran volum dels contractes realitzats en ambdós anys. Les 
principals activitats d’aquest sector coincideixen amb les mencionades com a aquelles amb 
una major concentració de contractes, superant en alguns casos el 10% del total. Els codis 
CNAE corresponents a les activitats d’aquest sector comencen amb el numero 75 i acaben amb 
el 99.En alguns casos concrets s’observa com hi ha activitats que han perdut un elevat nombre 
de contractes, com per exemple l’activitat 78 “Activitats relacionades amb l'ocupació” la qual 
ha disminuït en un 90,88% respecte al 2011, cal concretar que en aquesta activitat s’inclouen 
també activitats d’agències de col·locació i empreses de treball temporal; el cas contrari ocorre 
per exemple amb l’activitat 97 ”Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic” 
que ha vist incrementats el nombre de contractes en un 2.062,50%. Es pot concloure amb trets 
generals i tenint en compte les dades anteriorment presentades, que aquest sector presenta 
una menor resiliència davant els canvis que puguen ocórrer en l’economia del territori.  

 

Taula 44. Contractes per activitat econòmica i gènere de la ciutat de Sagunt (2015) 

CNAE Activitat Econòmica 
Nombre de 
contractes % sobre 

el total 
Total 
2011 

% Variació 
2011/2015 

Homes Dones Total 

01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les 
mateixes. 795 53 848 4,28% 648 30,86% 

02 Silvicultura i explotació forestal 0 0 0 0,00% 4 -100,00% 

03 Pesca i aqüicultura 12 1 13 0,07% 98 -86,73% 

06 Extracció de cru de petroli i gas natural 0 0 0 0,00% 0 - 

08 Altres indústries extractives 2 0 2 0,01% 1 100,00% 

09 Activitats de suport a les indústries extractives 4 1 5 0,03% 1 400,00% 

10 Indústria de l'alimentació 239 130 369 1,86% 101 265,35% 

11 Fabricació de begudes 1 3 4 0,02% 2 100,00% 

13 Indústria tèxtil 26 17 43 0,22% 23 86,96% 

14 Confecció de peces de vestir 0 6 6 0,03% 1 500,00% 

15 Indústria del cuir i del calçat 0 12 12 0,06%  - 
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16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i 
esparteria 235 65 300 1,51% 67 347,76% 

17 Indústria del paper 0 11 11 0,06% 0 - 

18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 20 0 20 0,10% 15 33,33% 

20 Indústria química 60 16 76 0,38% 50 52,00% 

21 Fabricació de productes farmacèutics 0 0 0 0,00%  - 

22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 60 1 61 0,31% 10 510,00% 

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 513 112 625 3,15% 193 223,83% 

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i 
ferroaliatges 779 61 840 4,24% 177 374,58% 

25 Fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària i 
equips 510 35 545 2,75% 229 137,99% 

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 0 0 0 0,00% 0 - 

27 Fabricació de material i equip elèctric 3 1 4 0,02% 2 100,00% 

28 Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. (no classificat en 
una altra part) 43 1 44 0,22% 66 -33,33% 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 8 0 8 0,04% 58 -86,21% 

30 Fabricació d'un altre material de transport 2 0 2 0,01% 8 -75,00% 

31 Fabricació de mobles 8 0 8 0,04% 5 60,00% 

32 Altres indústries manufactureres 3 2 5 0,03% 1 400,00% 

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 116 4 120 0,61% 111 8,11% 

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire 
condicionat 2 0 2 0,01% 0 - 

36 Captació, depuració i distribució d'aigua 16 4 20 0,10% 27 -25,93% 

37 Arreplegada i tractament d'aigües residuals 7 2 9 0,05% 12 -25,00% 

38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 250 51 301 1,52% 747 -59,71% 

41 Construcció d'edificis 636 20 656 3,31% 953 -31,16% 

42 Enginyeria civil 28 8 36 0,18% 267 -86,52% 

43 Activitats de construcció especialitzada 425 33 458 2,31% 1.222 -62,52% 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 997 144 1.141 5,76% 513 122,42% 

46 Comerç majorista i intermediaris del comerç, excepte de 
vehicles de motor i motocicletes 345 439 784 3,96% 569 37,79% 

47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i 
motocicletes 392 987 1.379 6,96% 865 59,42% 

49 Transport terrestre i per canonada 313 58 371 1,87% 453 -18,10% 

50 Transporte marítim i per vies navegables interiors 3 0 3 0,02% 11 -72,73% 

51 Transport aeri 0 0 0 0,00% 1 -100,00% 

52 Emmagatzematge i activitats annexes al transport 2.728 584 3.312 16,72% 240 1.280,00% 

53 Activitats postals i de correus 49 46 95 0,48% 317 -70,03% 

55 Serveis d'allotjament 99 235 334 1,69% 142 135,21% 

56 Serveis de menjars i begudes 742 1.357 2.099 10,59% 1.423 47,51% 

58 Edició 8 9 17 0,09% 16 6,25% 

59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de 
televisió, enregistrament de so i edició musical 2 0 2 0,01% 0 - 

60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 3 0 3 0,02% 22 -86,36% 

61 Telecomunicacions 1 1 2 0,01% 6 -66,67% 
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62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb 
la informàtica 44 17 61 0,31% 37 64,86% 

63 Serveis d'informació 1 6 7 0,04% 35 -80,00% 

64 Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions 9 21 30 0,15% 20 50,00% 

65 Segurs, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat 
Social obligatòria 0 2 2 0,01% 5 -60,00% 

66 Activitats auxiliars als serveis financers i als segurs 3 8 11 0,06% 22 -50,00% 

68 Activitats immobiliàries 19 29 48 0,24% 23 108,70% 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 8 40 48 0,24% 57 -15,79% 

70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de 
gestió empresarial 7 11 18 0,09% 7 157,14% 

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis 
tècniques 36 6 42 0,21% 32 31,25% 

72 Recerca i desenvolupament 2 1 3 0,02% 3 0,00% 

73 Publicitat i estudis de mercat 21 25 46 0,23% 58 -20,69% 

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 49 30 79 0,40% 146 -45,89% 

75 Activitats veterinàries 0 6 6 0,03% 15 -60,00% 

77 Activitats de lloguer 3 1 4 0,02% 66 -93,94% 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació 193 38 231 1,17% 2.533 -90,88% 

79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis 
de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 5 12 17 0,09% 22 -22,73% 

80 Activitats de seguretat i recerca 29 12 41 0,21% 11 272,73% 

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 340 589 929 4,69% 1.085 -14,38% 

82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars 
a les empreses 20 60 80 0,40% 112 -28,57% 

84 Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 386 99 485 2,45% 320 51,56% 

85 Educació 127 397 524 2,64% 471 11,25% 

86 Activitats sanitàries 30 81 111 0,56% 139 -20,14% 

87 Assistència en establiments residencials 75 483 558 2,82% 718 -22,28% 

88 Activitats de serveis socials sense allotjament 15 81 96 0,48% 37 159,46% 

90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 243 344 587 2,96% 229 156,33% 

91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats 
culturals 0 0 0 0,00%  - 

92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 10 24 34 0,17% 34 0,00% 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 225 150 375 1,89% 154 143,51% 

94 Activitats associatives 7 15 22 0,11% 15 46,67% 

95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús 
domèstic 28 0 28 0,14% 17 64,71% 

96 Altres serveis personals 27 95 122 0,62% 175 -30,29% 

97 Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic 26 147 173 0,87% 8 2.062,50% 

99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 0 0 0 0,00% 0 - 

Total 
 

12.473 7.340 19.813 100% 16.283  
Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
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3.5. Ocupacions 

3.5.1. Ocupacions amb més demandants aturats segons la CNO-2011 

Aquelles ocupacions amb més demandants aturats són les elementals, amb una xifra de 2.397 
demandants; seguit pels treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i 
venedors, amb un volum de 1.608 aturats demandants; a continuació pels artesans i 
treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors), 
sent 1.081 el nombre de demandants. 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 19. Ocupacions amb més demandants aturats segons la CNO-2011 (2015) 

 

Font: Servef 
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Taula 45. Evolució del nombre d´ocupacions amb més demandants aturats segons la CNO-2011 

 Anys Taxes de variació  
 2012 2013 2014 2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Acumulada 

2012/2015 
0 Ocupacions militars 5 4 3 0 -20,0% -25,0% -100% -100,0% 
1 Directors i gerents 67 84 65 60 25,4% -22,6% -7,7% -10,4% 
2 Tècnics i professionals 
científics i intel·lectuals 699 743 633 543 6,3% -14,8% -14,2% -22,3% 

3 Tècnics i professionals de 
suport 735 720 654 581 -2,0% -9,2% -11,2% -21,0% 

4 Empleats comptables, 
administratius i altres 
empleats d'oficina 

864 822 767 713 -4,9% -6,7% -7,0% -17,5% 

5 Treballadors dels serveis 
de restauració, personals, 
protecció i venedors 

1.868 1.845 1.683 1.608 -1,2% -8,8% -4,5% -13,9% 

6 Treballadors qualificats en 
el sector agrícola, ramader, 
forestal i pesquer 

145 136 145 127 -6,2% 6,6% -12,4% -12,4% 

7 Artesans i treballadors 
qualificats de les indústries 
manufactureres i la 
construcció (excepte 
operadors) 

1.525 1.421 1.187 1.081 -6,8% -16,5% -8,9% -29,1% 

8 Operadors d'instal·lacions 
i maquinària i muntadors 666 612 507 437 -8,1% -17,2% -13,8% -34,4% 

9 Ocupacions elementals 2.689 2.490 2.463 2.397 -7,4% -1,1% -2,7% -10,9% 

Total 9.263 8.877 8.107 7.547     
Font: Servef 

 

3.5.2. Ocupacions mes rellevants en la contractació 

Les ocupacions més contractades al Camp de Morvedre són Peons de les Indústries 
manufactureres, representant un 14,90%, seguit per Cambrers assalariats (10,54%) 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 46. 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% 
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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 

Taula 47. Ocupacions més contractades al Camp de Morvedre (Homes - 2015) 

Ocupacions Nº contractes % 
9700 Peons de les indústries manufactureres 2.224 17,48% 

5120 Cambrers assalariats 1.035 8,13% 

9210 Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments 
similars 297 2,33% 

9511 Peons agrícoles (excepte en hortes, hivernacles, vivers i 
jardins) 976 7,67% 

9512 Peons agrícoles en hortes, hivernacles, vivers i jardins 761 5,98% 

7121 Obrers 679 5,34% 

9530 Peons agropecuaris 563 4,42% 

9310 Ajudants de cuina 284 2,23% 

8432 Conductors assalariats de camions 562 4,42% 

9811 Peons del transport de mercaderies i descarregadors 285 2,24% 
Font: Servef 

Taula 48. Ocupacions més contractades al Camp de Morvedre (Dones - 2015) 

Ocupacions Nº contractes % 
5120 Cambrers assalariats 1.131 14,45% 

9210 Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments 
similars 

1.110 14,18% 

9700 Peons de les indústries manufactureres 839 10,72% 

5220 Venedors en tendes i magatzems 468 5,98% 

9310 Ajudants de cuina 328 4,19% 

4412 Recepcionistes (excepte d'hotels) 283 3,62% 

5721 Cuidadors de xiquets en guarderies i centres educatius 243 3,10% 

9100 Empleats domèstics 239 3,05% 

5611 Auxiliars d'infermeria hospitalària 201 2,57% 

9229 Altre personal de neteja 182 2,32% 
Font: Servef 

 

3.6. 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 
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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 rellevants: 

• 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. 

• 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.  
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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´aquests 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 coneixement 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, l’Agència Valenciana d’Innovació 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 de la Comarca del Camp de 
Morvedre haurà d’actuar.  
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4. ANÀLISI DAFO 
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4. ANÀLISI DAFO 
L’objectiu fonamental de l’anàlisi DAFO consisteix en identificar els principals punts forts i 
punts febles de l’estructura productiva del Camp de Morvedre. Aquest anàlisis assenta les 
bases per a la posterior definició de actuacions i projectes. 

Amb el procés participatiu de la primera sessió el grup de participants, amb el suport del grup 
de tècnics - dinamitzadors, va estar encarregat d’identificar aquells conflictes, febleses, 
fortaleses i oportunitats que presenta el territori i els diferents sectors econòmics de la 
Comarca, fent especial incidència en el sector industrial. A més a més, mantenint un 
enfocament positiu i visió de futur, els participants identificaren aquelles tendències i 
potencialitats que poden ser explotades en el territori. Posteriorment  

Per tal de facilitar aquestes tasques, es classificaren segons els 6 àmbits de treball definits, els 
resultats obtinguts són els següents: 

 

4.1. Especialització intel·ligent i sostenible 

PUNTS FORTS 
• Fort potencial de la indústria agroalimentària (tradició agrària de la comarca). 

• Elevat potencial de la indústria turística i cultural. Esta indústria permet també assolir 
una millora de la imatge de la ciutat i de la comarca. 

• Potencial de desenvolupament del sector aqüícola (Piscifactories). 

• La grandària mitjana de les empreses de la Comarca del Camp de Morvedre és 
superior al de la mitjana de la província i de la Comunitat Valenciana (fortes 
implicacions respecte al impacte sobre l’ocupació, capacitat d’inversió, etc...). 

• Sectors industrials consolidats que cal mantenir. 

• Teixit empresarial estructurat al voltant d'una associació empresarial activa. 

•  Grans empreses ja implantades que poden fer de tractores de l'economia local. 

• Fabriques ja instal·lades i amb recursos per a implantar manufactura avançades i 
fabricació 4.0. 

 
PUNTS FEBLES 

• Elevat pes d'empreses multinacionals amb poca implicació amb el territori. Els centres 
de decisió s`ubiquen fora del territori. Elevats riscos de deslocalització. 

• Mancança d’empreses mitjanes amb capacitat d’adaptació i reconversió de activitat i 
producte 

• Cadena de valor no completa. La gran indústria present produeix productes intermedis 
i components, no producte final. Baix valor afegit del producte industrial. Necessitat de 
completar la cadena amb producte final. 

• Inexistència d’una política pública industrial. 
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• Les polítiques d’ especialització intel·ligent no s’han abordat des de la perspectiva 
comarcal 

• Falta de clústers 

• Les grans empreses han tingut un feble efecte arrossegament i tractor sobre les 
mitjanes i xicotetes empreses del territori. 

• Mancança de visió comercial de les administracions públiques per a atraure noves 
inversions. 

• Missatge públic conflictiu de la ciutat, que cal eliminar. Necessitat de construir un relat 
positiu. 

• Escassetat d'empreses basades en l'economia del coneixement. 

• Poca formació de l’empresariat local en temes de gestió i management. 

• Necessitat de fer créixer a les empreses mitjanes perquè aconseguisquen un llindar de 
rendibilitat que els permeta innovar i exportar. 

4.2. Capital Humà, Formació i Empreniment 

PUNTS FORTS 
• Existència d’una potent infraestructura i oferta formativa (IES, Cicles FP). Bona xarxa 

de formació professional. Capacitat de fer Formació Dual. 

• Increment de la demanda de formació en Cicles Formatius a partir de la recent crisi 
econòmica. 

• Actual increment de l’oferta formativa. 

• Elevat potencial emprenedor (població cada vegada mes formada). 

• Sorgiment d’iniciatives emprenedores. Canvi de mentalitat respecte a l’empreniment 
dels estrats de població mes jove. 

• Proximitat a un important pol de start-up com és València amb iniciatives rellevants 
(Big Ban Angels, Llançadora, Bbooter, Plug&Play). 

•  S'han llançat algunes iniciatives com Saguntics destinades a fomentar l’empreniment i 
el desenvolupament tecnològic. 

• Iniciatives destacades, encara que aïllades d'impulsar projectes innovadors com el 
premi “Posem la primera pedra”. 

 
PUNTS FEBLES 

• Atur concentrat en els estrats de població amb menys formació. 

• Mancança d’equipaments en els centres educatius i de formació. 

• Falta de centres de formació integrals. 

• Escassa formació de graus mitjans en industries sectors emergents (agroalimentari i 
turístic). 
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• Escassa adaptació i de connexió entre la formació tècnica a la comarca i les necessitats 
reals de les empreses. 

• Falta de coordinació del sistema productiu amb les universitats valencianes per 
localitzar i fomentar la cultura emprenedora en el sector industrial i de serveis 
avançats. 

• Descrèdit de la Formació Professional. 

• Poca oferta de formació en idiomes. 

• Falta de planificació educativa i de coordinació entre el decisors de l’àmbit industrial i 
educatiu. 

• Excessiva burocràcia i falta d’agilitat per part de les administracions en allò relatiu a la 
concessió de llicències, tramitació d’expedients, etc. 

• Poca tradició i cultura emprenedora a la Comarca. 

• Restriccions creditícies per als emprenedors i falta de finançament privat. 

• Escassos espais de coworking que fomenten el flux d'idees 

• Poc aprofitament dels fòrums d’empreniment que ja estan en marxa com Saguntics, 
amb escassa repercussió i reduït suport públic 

• Poc aprofitament de les múltiples ofertes de formació online (Mooc i similars) a l'abast 
de qualsevol i molt barates. 

 

4.3. Model d’Innovació i R+D+i 

PUNTS FORTS 
• Experiències d’èxit de vivers per a empreses joves innovadores (Cas Canet d’En 

Berenguer). 

• El territori valencià compta amb una potent xarxa d’Instituts i Centres Tecnològics i hi 
ha experiències de col·laboració entre empreses de la Comarca i aquests Centres. 

• Les activitats empresarials desenvolupades per les grans empreses de la Comarca 
tenen una elevada component tecnològica. 

• Alt potencial per a la creació i atracció de Start-Ups. 

• Existència d'empreses innovadores i d'alt potencial. 

• Possible alineació amb algunes de les prioritats de l'especialització intel·ligent (RIS3) de 
la CV, com per exemple: 

o Fabricació Flexible 

o Materials avançats 

o Serveis de valor afegit a les persones mitjançant Tics 

o Tics aplicades a l'àmbit de la sanitat eficient 

o Logística i intermodalitat 
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PUNTS FEBLES 
• Sistema i iniciatives d’innovació molt dependents de les subvencions i públiques. 

• Falta d'inversió de l'administració pública en matèria d'innovació. Falta de difusió i de 
comunicació de la existent. 

• La R+D+i de les grans empreses està deslocalitzat. Les decisions respecte a les 
estratègies de R+D+i de les companyies es prenen fora del territori i l’R+D+i també 
s’efectua en altres centres de producció. 

• Poc de pes del sector de serveis avançats a la comarca. El nombre de treballadors 
relacionats amb CNAEs vinculats a la recerca i l’ investigació es reduït.  

• Desconeixement de l’estat de la R+D+i en les petites i mitjanes empreses de la 
comarca. Les fonts d’informació oficial no ofereixen dades desagregades a nivell 
comarcal 

• Falta de demanda de R+D+i per part de les xicotetes empreses locals 

• Escassa vinculació de les empreses amb la xarxa d'Instituts tecnològics ja existent 

• Desconeixement i desaprofitament per part de les empreses de les múltiples línies 
d'ajuda a la R+D+i disponibles a tots els nivells (Autonòmic, Estatal, Europeu) 

• Nul·la utilització de la figura de la compra publica innovadora per part de 
l'administració (tant local com a autonòmica) 

• Desconeixement de la possible alineació del teixit empresarial amb la estratègia 
d’especialització intel·ligent (RIS3) de la CV. 

• Falta d'un catàleg d'empreses innovadores. 

 

4.4. Internacionalització 

PUNTS FORTS 
• Elevada capacitat exportadora per part de les empreses. Capacitat d'exportació i de 

mobilitat exterior, en relació a les infraestructures. 

• Experiències de petites empreses comarcals de sectors de NTIC operant a nivell 
internacional 

• Vinculacions ja existents amb diversos països que seria aprofitables 

o Agermanament amb Cecina (Itàlia) 

o Alguns empresaris significatius amb relacions amb països com Xina 

o Comunitats extragueres susceptibles de ser punts d'ancoratge (el Marroc, 
Romania, Sud-Amèrica) 

• Internacionalització “per se” de les empreses vinculades a grans grups i multinacionals 

• Possible efector arrossegament d'aquestes mateixes grans empreses sobre els seus 
proveïdors locals per a impulsar la seua internacionalització 
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PUNTS FEBLES 
• Dispersió de recursos. Necessitat de concentrar els recursos existents a nivell 

comarcal. 

• Falta de suport als processos d’Internacionalització. 

• Escassa formació en idiomes de la població en general 

• Mancança de dades sobre internacionalització d’empreses a nivell comarcal. Les fonts 
d’informació oficial no ofereixen dades desagregades a nivell comarcal. 

• Manca de visió interna d'allò que es vol fora. 

• Desconeixement i desaprofitament dels recursos de l’IVACE Internacional i del ICEX  

• Desconeixement de casos d'èxit que puguen ser inspiradors. Posada en valor dels 
mateixos 

 

4.5. Infraestructures 

PUNTS FORTS 
• Nus de comunicació de primer ordre tant a nivell autonòmic com nacional: viària, 

ferrocarril, port. (Veure Annex I per a més informació)  

• Existència de 2 aeroports operatius propers 

• Elevat potencial logístic. 

• Existència de sòl industrial disponible i capacitat de creixement. 

• Diversitat d’oferta de sòl industrial a la Comarca tant pel que fa a grandària de 
parcel·les com a preu. Capacitat d’acolliment d’empreses de tot tipus i grandària. 

• Proximitat: a menys de 375 Km de 6 de les 8 majors ciutats d'Espanya, els seus 
recursos, població, etc.  

• Eixida natural al Mediterrani des d'Aragó 

 
PUNTS FEBLES 

• Falta d’impuls del corredor mediterrani i del eix Sagunt – Zaragoza – Cantàbric. 

• Infraestructures comarcals pendents de finalització i/o execució: Desdoblament CV – 
309, Accés A7 a Les Valls, Pont Sagunt – Canet, Vial Parc Sagunt – Port de Sagunt, 
Carretera Puçol, Parc Sagunt i eliminació del peatge de la A7. 

• Falta de connexió ferroviària del Port de Sagunt.  

• Deficient comunicació del major nucli de població (Port de Sagunt) per transport públic 
(ni metro ni ferrocarril). 

• Deficients comunicacions (transport públic) intracomarcal. 

• Manca d'inversions públiques en els polígons industrials. 

• Mancança d’infraestructures tecnològiques en els Polígons Industrials de la Comarca. 

• Mancança d’un cens d’empreses i d’un catàleg de sòl industrial a la Comarca. 
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• Poca presència de dinamitzadors i gestors de polígons industrials. 

• Falta d’infraestructures logístiques. 

• Pèrdua de la plataforma intermodal. 

• Escassa freqüència de connexions de l’AVE amb les grans capitals espanyoles. 

4.6. Economia Verda i Circular 

PUNTS FORTS 
• Alt potencial de desenvolupament d’empreses i sectors verds i sostenibles: Energies 

Renovables, Espais Naturals d’alt valor ecològic a la comarca, agricultura i alimentació 
ecològica, planta de tractament de residus, etc. 

• Existència d’ empreses de tractament ambiental 

• Finançament europeu per al desenvolupament d’activitats en aquest àmbit 

• Existència de plantes de generació elèctriques alternatives a les centrals de carbó i 
amb menys emissions de CO2 

• Incipient foment del teletreball evitant consum de combustibles i infraestructures. 
Tecnologies ja disponibles. 

 
PUNTS FEBLES 

• La tradició industrial de la comarca no concorda amb la nova línia de treball de l’UE 
tendent a la transició cap a economies baixes en emissions de carboni. 

• Poc pes d’indústries i empreses verdes a la comarca 

• Absència d’una política activa de foment de l’economia circular 

• Escassa implantació de vehicles ecoeficients, ni infraestructures de punts carrega 

• Reduïda demanda elèctrica que posa en risc la central de cicle combinat per l'excés de 
potència instal·lada a Espanya 

• Inexistència de polítiques per a fomentar la captura de carboni mitjançant tecnologia o 
reforestacions. 

• Millorables transports públics que reduisquen l'ús d'automòbil. 

4.7. Altres 

PUNTS FEBLES 
• Mancança de polítiques actives de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) per part de 

les grans empreses de la comarca. 
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5. PLA ESTRATÈGIC PER A LA REINDUSTRIALITZACIÓ DEL CAMP 
DE MORVEDRE 

5.1. Línies estratègiques 

LE.1 Atracció d’empreses, creixement empresarial en àrees d’especialització intel·ligent i 
sostenible i lluita contra l’atur 

Amb l’objectiu de promoure la implantació de noves industries a la Comarca i de promoure el 
creixement empresarial, s’estableixen una sèrie de programes i actuacions que tenen la missió 
d’orientar aquest creixement cap a una especialització intel·ligent i sostenible del territori, així 
com reduir l’atur comarcal. Aquesta especialització intel·ligent i sostenible té en compte les 
activitats econòmiques i empresarials presents al territori i fomenta el seu creixement 
mitjançant l’aplicació de criteris innovadors i de sostenibilitat mediambiental. Les empreses 
estudien les seues capacitats productives i debilitats; mitjançant associacions i aplicació d’una 
base tecnològica poden diversificar el seu sistema productiu cap a sectors per ara inexistents o 
menys explotats, aplicant idees innovadores a allò existent o cap a nous elements. 
Simultàniament, la diversificació dels diferents sectors permet que noves empreses s’instal·len 
al territori i que aquelles existents tinguen oportunitats d’afrontar les davallades del sistema 
econòmic, aconseguint una valorització del capital humà i del territori.  

Els programes que articulen aquesta línia estratègica tenen com a objectiu maximitzar el 
potencial del territori, tenint en compte els elements presents i també la captació de futures 
empreses i projectes: 

1.1. Programa d´atracció d’empreses i activitat econòmica al territori  

1.2. Programa de desenvolupament i creixement empresarial 

 

LE.2 Millora i adquisició de capacitats per part del capital humà i foment de les iniciatives 
emprenedores 

Aquesta línia estratègica pren com a objectiu l’estudi de la situació actual en matèria de 
formació i la potenciació de les oportunitats per a la creació d’iniciatives emprenedores. Les 
interaccions entre els centres formatius i les empreses comarcals permeten un apropament 
d’aquests dos elements, tenint l’oportunitat de crear nous projectes i aliances formatives. A 
més, la comarca compta en l’actualitat amb una oferta definida de Formació Professional, 
l’aplicació de nous criteris tenint en compte la demanda laboral i interaccions amb les 
empreses dels diferents sectors permet que aquesta oferta formativa evolucione de manera 
que el mercat laboral estiga format d’acord amb la demanda real de treball. En matèria 
d’empreniment, la comarca del Camp de Morvedre té la capacitat d’oferir diferents opcions 
per a l’establiment de noves iniciatives de caràcter emprenedor així com impulsar nous 
projectes, permetent l’aparició de nous sectors i millorar el mercat laboral.  

Els programes encarregats d’establir les diferents accions són:  

2.1. Programa de millora i adquisició de capacitats del capital humà 
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2.2. Programa de creació d’un context favorable a la posada en marxa d’iniciatives 
emprenedores 

 

LE.3 Foment i potenciació de la R+D+i en les empreses 

L’evolució del sistema productiu i empresarial és el de l’aplicació de criteris innovadors en els 
seus processos, per poder-los aplicar cal abans aplicar elements de Recerca i 
Desenvolupament tant a nivell públic com privat. La difusió d’informació relativa a la R+D+i, la 
interacció entre les fonts de coneixement i les empeses, la transferència tecnològica i el 
finançament i desenvolupament econòmic, són alguns dels aspectes a tenir en compte en 
aquest procés evolutiu. Amb l’aparició de noves activitats econòmiques derivades de 
l’aplicació de processos R+D+i en les empreses, s’aconsegueix un enriquiment del teixit 
empresarial comarcal amb la diversificació i especificació de les línies productives.  

S’estableixen una sèrie de programes que executen aquesta línia estratègica:  

3.1. Programa d’articulació d’un model d’innovació a nivell comarcal integrat en el 
Sistema  Valencià d'Innovació 

3.2. Programa de foment de R+D+i en les empreses 

 

LE.4 Promoure els processos d’internacionalització de les empreses 

Els processos d’internacionalització duts a terme per les empreses són processos amb un 
elevat risc i cost, tanmateix, si es desenvolupen correctament i són exitosos, els beneficis que 
es poden obtenir són molt elevats. El teixit empresarial comarcal es pot beneficiar d’un procés 
d’internacionalització d’aquelles empreses que el desitgen dur a terme, a partir del 
posicionament comarcal a nivell mundial i a més, amb una posada en valor del territori. 

 

LE.5 Infraestructures al servei de la reindustrialització i la internacionalització 

Les infraestructures són elements territorials necessaris en el desenvolupament de les 
activitats comarcals, vertebren les comunicacions i estructuren l’ordenació del territori. Són 
especialment importants per al sector industrial ja que són les encarregades de la distribució 
de mercaderies i logística, així com els aspectes essencials per a la localització de les industries. 
El procés de reindustrialització està condicionat per l’oferta i distribució del sòl industrial, així 
com les infraestructures associades a aquest, sent necessàries per exemple les vies de 
comunicació, telecomunicacions, aigua, llum i gas entre altres. L’ordenació i dotació de les 
àrees industrials és un factor clau per al correcte funcionament empresarial. La 
internacionalització que poden dur a terme les empreses també es veu afectada per 
l’existència i qualitat de les infraestructures, sent la comunicació tant telemàtica com física un 
dels aspectes més importants en aquest procés.  
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Aquesta línia estratègica està formada per programes encarregats de millorar la qualitat de les 
infraestructures comarcals i especialment aquelles associades amb les zones industrials: 

5.1. Programa de millora i optimització de les infraestructures comarcals 
5.2. Programa de millora de la qualitat de les infraestructures de les zones industrials 

de la comarca 
 

LE.6 Promoció i suport a la transició cap a economies baixes en carboni  

Les economies baixes en carboni consisteixen en el desenvolupament de activitats 
econòmiques  amb una reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle respecte als 
seus valors habituals. A nivell europeu, la Comissió Europea estableix una reducció del 80%  en 
el 2050 de les emissions respecte als valors del 1990, sense recórrer a crèdits internacionals. 
Aquesta reducció es realitzarà de manera progressiva, sense minvar la viabilitat de econòmica 
de tots els sectors implicats. A nivell industrial, existeix una dependència tecnològica i 
energètica que influeix en el volum d’emissions, essent el consum energètic un dels principals 
factors emissors. 
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CODI DESCRIPCIÓ PRIORITAT 
FINANÇAMENT 

PRESSUPOST 
1 2 3 4 5 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ATRACCIÓ D’EMPRESES, CREIXIMENT EMPRESARIAL EN ÀREES D´ESPECIALITZACIÓ INTEL.LIGENT I SOSTENIBLE I LLUITA CONTRA L’ATUR 

1.1.Programa d´atracció d’empreses i activitat econòmica al territori      
LE 1 1 Posada en marxa del Pacte Industrial de la Comarca del Camp de Morvedre (PICAM) Alta      60.000 € / any 
LE 1 2 Creació d’una Oficina Comarcal per a l’atracció d’inversions industrials Alta      300.000 € /any 
LE 1 3 Elaboració d’una guia i/o catàleg del sòl industrial comarcal Baixa      30.000 € 
LE 1 4 Aprovació d’una Ordenança de Grans Projectes Baixa      - 
1.2.Programa de desenvolupament i creixement empresarial     
LE 1 5 Programa d´ajudes a la contractació i regeneració i/o creació de teixit industrial (reindustrialització) Alta      

500.000 - 
1.000.000 € 

LE 1 6 Posada en marxa d’un programa / espai d´acceleració d´empreses en l´àmbit dels serveis avançats Mitja      60.000 € 
LE 1 7 Elaboració d’una guia i/o catàleg on-line de recursos per a empreses Baixa      10.000 € 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: MILLORA I ADQUISICIÓ DE CAPACITATS PER PART DEL CAPITAL HUMÀ I FOMENT DE LES INICIATIVES EMPRENEDORES 

2.1 Programa de millora i adquisició de capacitats del capital humà     

LE 2 8 
Creació d’un òrgan de participació (Fòrum) amb presència de l’Administració i els agents socials, 
orientat a consensuar les polítiques i els criteris de planificació de la formació professional integrada per a la 
comarca  

Mitja      - 

LE 2 9 Posada en marxa d’un Pacte Territorial per l’Ocupació en la Comarca del Camp de Morvedre Alta      400.000 €/ any 

LE 2 10 Potenciar la participació de les empreses, especialment les PIMES, en els processos formatius de l’alumnat 
universitari i de Formació Professional Mitja      5.000-10.000 € 

LE 2 11 
Incorporar, en els processos d’informació i orientació en l’etapa d’educació secundària i batxillerat, 
mecanismes que impulsen les vocacions professionals cap al sector industrial, així com la potenciació de l’esperit 
emprenedor 

Mitja      48.000 € 

LE 2 12 Desenvolupament d’un estudi de prospectiva de necessitats d'ocupació i formació Baixa      10.000 € 
LE 2 13 Creació d’un Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Alta      - 
2.2 Programa de creació d’un context favorable a la posada en marxa d’iniciatives emprenedores   
LE 2 14 Creació i potenciació de vivers d’empreses i espais de coworking d’àmbit comarcal  Baixa      20.000 € 
LE 2 15 Creació d’una xarxa comarcal d’emprenedors, inversors i empreses de serveis avançats Baixa      12.000 € / any 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. FOMENT I POTENCIACIÓ DE LA R+D+I EN LES  EMPRESES   
3.1 Programa d’articulació d’un model d’innovació a nivell comarcal integrat en el Sistema  Valencià d'Innovació 
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1. Europeu 
2. Estatal 
3. Autonòmic 
4. Administració Local (Ajuntaments i Diputació) 
5. Privat 

  

LE 3 16 Creació d’una antena/oficina / fòrum d’innovació comarcal Alta      30.000 € / any 
3.2 Programa de foment de R+D+i en les empreses      

LE 3 17 Programa d’ajudes i aplicació d’avantatges fiscals a la R+D+i en la empresa Alta      
500.000 - 
1.000.000 € 

LE 3 18 Jornades informatives i de difusió sobre programes nacionals i europeus en matèria de R+D+i Baixa      30.000 € 
LE 3 19 Incorporació de criteris d’innovació en el processos de l’Administració publica Mitja      400.000 € 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PROMOURE ELS PROCESSOS D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LES  EMPRESES  
LE 4 20 Creació i animació d’una xarxa d´empreses exportadores en la comarca Mitja      - 
LE 4 21 Potenciar els programes formatius relacionats amb els processos d’internacionalització Alta      - 

LÍNEA ESTRATÈGICA 5. INFRAESTRUCTURES AL SERVEI DE LA REINDUSTRIALITZACIÓ I LA INTERNACIONALITZACIÓ 

5.1 Programa de millora i optimització de les infraestructures comarcals    
LE 5 22 Millora i modernització d’infraestructures comarcals Alta      45-56 mill € 
LE 5 23 Optimització i millora de les connexions ferroviàries de llarga distancia i de rodalies Mitja      43-45 mill € 

LE 5 24 Potenciació de les inversions en el port comercial de Sagunt per a convertir-lo en un referent logístic a nivell 
europeu Alta      42 mill  € 

5.2 Programa de millora de la qualitat de les infraestructures de les zones industrials de la comarca  
LE 5 25 Potenciar la creació i consolidació d’entitats gestores de polígons industrials  Baixa      - 
LE 5 26 Millora de la mobilitat dels polígons i sostenibilitat del transport com a element de competitivitat Baixa      1.200.000 € 
LE 5 27 Assegurar l’òptima dotació d’infraestructures tecnològiques de les zones industrials  Mitja      1.200.000 € 

LÍNEA ESTRATÈGICA 6. PROMOCIÓ I SUPORT A LA TRANSICIÓ CAP A ECONOMIES BAIXES EN CARBONI 

LE 6 28 Promoció de la compra verda per part de les administracions públiques locals  Mitja      - 
LE 6 29 Foment de l’agricultura ecològica i de les seues industries transformadores Alta      - 
LE 6 30 Foment d’indústries i projectes de transició cap a una economia baixa en carboni Alta      - 
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5.2. Fitxes del Pla Estratègic 

Posada en marxa del Pacte Industrial 
de la Comarca del Camp de Morvedre 
(PICAM) 
 CODI: LE1.1 

DESCRIPCIÓ 

La creació d’un Pacte o Mesa Industrial pretén configurar una aliança estratègica entre 
administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats, sota la forma jurídica d’associació 
sense ànim de lucre, per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i 
millorar la cohesió social i la sostenibilitat a la industria del Camp de Morvedre. Aquest pacte donaria 
continuïtat al treball encetat en l’Estratègia de Reindustrialització del Camp de Morvedre (ERICAM) i 
permetria, entre altres, el recolzament d’actuacions i projectes per consens polític, evitant la incertesa 
ocasionada pels canvis de govern. 

El Pacte Industrial pot actuar sobre els diversos àmbits temàtics que tenen un efecte significatiu sobre 
la competitivitat industrial de la Comarca com ara la situació de les infraestructures i dels polígons 
industrials, la formació, la internacionalització, la innovació o la mobilitat. El treball i l’activitat del Pacte 
haurà de traduir-se i concretar-se en propostes consensuades entre els agents integrats 
(administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicals). Les propostes poden fer 
referència a noves eines, metodologies i activitats que permeten desenvolupar el sector industrial a la 
Comarca del Camp de Morvedre i alhora servir de base per a l’elaboració de polítiques públiques de 
promoció del teixit industrial al territori. 

OBJECTIUS 

• Promoure les mesures i difondre les actuacions necessàries per aconseguir incrementar el pes del 
sector industrial dins de l’àmbit de la Comarca del Camp de Morvedre. 

• Elaborar anàlisis en matèria de activitat econòmica, polígons industrials, formació, 
internacionalització, innovació o mobilitat (Observatori de tendències). 

• Detectar les necessitats del mercat i sobretot de grans empreses amb l’objectiu d’oferir 
ràpidament respostes per part de les empreses i administracions del territori. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Són membres potencials del Pacte Industrial els ajuntaments de la Comarca, Diputació de València, 
Generalitat Valenciana, organitzacions empresarials i sindicals. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Ajuntaments de la Comarca, Diputació de Valencia, Generalitat Valenciana i altres membres del pacte.  

INDICADORS 

Nombre d’entitats adherides al PICAM 
Nombre d’accions anuals desenvolupades 
Nombre de publicacions anuals 

PRESSUPOST 

 

60.000 € / any 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

Inici 2017 

 

PRIORITAT 

☒Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Creació d’una Oficina Comarcal per a 
l’atracció d’inversions industrials  CODI: LE1.2 

DESCRIPCIÓ 

La missió principal de la Oficina d’atracció d’inversions industrials al Camp de Morvedre és treballar en 
la promoció industrial del territori oferint un servei complet d’acompanyament a inversors que integre 
tot el cicle de vida de posada en marxa d’un establiment industrial (finestreta única) comptant en tot 
moment amb la col·laboració de l’equip d’ADLs de la Comarca, de l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE i Invest CV) i de les entitats gestores de zones industrials de la Comarca. Les 
funcions a desenvolupar per la citada Oficina són entre altres: 

• Acompanyament en el procés de selecció i compra de sòl industrial, aplicant noves fórmules 
de venda de sòl industrial públic. 

• Elaborar una guia de sòl industrial de la Comarca del Camp de Morvedre. 

• Suport en la tramitació de llicències i expedients administratius en les diverses 
administracions implicades 

• Recerca d’ajudes per a la implantació d’indústries, contractació, R+D+i, etc. en els diferents 
àmbits administratius (ajudes europees, nacionals, autonòmiques, etc.). 

• Suport als processos de contractació de recursos humans comptant amb col·laboració amb 
els ADL de la comarca. 

• Desenvolupament d’un Pla de Màrqueting per atraure noves empreses: difusió i comunicació, 
assistència a fires i trobades sectorials nacionals i internacionals dels sectors considerats 
objectius, networking, organització de missions comercials inverses, etc. 

• Disposar de programes específics per a facilitar la reimplantació d’empreses que havien 
deslocalitzat les plantes de fabricació. 

• Definició d’un protocol d’atenció a inversors que tinga en compte la gestió de la base de 
dades i dels recursos disponibles, així com el seguiment i implantació d’accions 
d’acompanyament .  

• Posada en marxa d’un pla de prospecció de potencials inversors nacionals i internacionals 
mitjançant el contacte directe amb empreses amb major afinitat i potencial per a invertir en la 
comarca. 

• Identificació i acompanyament d’empreses locals amb plans de creixement, per tal d’aplicar 
accions específiques per al foment d’inversions.  

• Articulació d’un Pla de Comunicació per tal de promoure l’oferta cap a empreses 
potencialment inversores, utilitzant mitjans de comunicació convencionals i digitals.  

• Disseny d’altres ferramentes de màrqueting elaborades directament per l’Oficina Comarcal. 

Aquesta Oficina pot estar integrada en el Pacte o Mesa Industrial de la Comarca del Camp de 
Morvedre. 

OBJECTIUS 

• Oferir un servei integral d’implantació de noves inversions, reinversions i ampliacions empresarials 
a la comarca 

• Ser referent en l’articulació d’una política industrial a nivell comarcal 

• Impulsar el desenvolupament de noves activitats empresarials tractores que convertisquen el 
Camp de Morvedre en un pol d'atracció d'inversions amb alt valor afegit 

• Incentivar i acompanyar els processos de relocalització industrial d’empreses que havien 
deslocalitzat les seues plantes 

• Potenciar les inversions empresarials tenint en compte els entorns de competitivitat de la zona i 
les estratègies de desenvolupament territorial 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments de la Comarca, Conselleria d’ Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
(SERVEF, IVACE  Invest Comunitat Valenciana) i Ministeri d’Economia i Competitivitat (Institut de 
Comerç Exterior – ICEX i Invest in Spain). 
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FONTS DE FINANÇAMENT 

Ajuntaments, Mancomunitats, Diputació de València, Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball (Programa Avalem Territori del SERVEF) i Fons Europeus. 

INDICADORS 

Nombre d’empreses implantades al territori amb suport de l’Oficina 
Nombre d’inversions realitzades al territori 
Nombre d’accions anuals desenvolupades 
Nombre d’accions comercials realitzades 
Nombre de consultes rebudes 
Nombre d’assessoraments realitzats 
% de sòl industrial ocupat en la comarca 
Assistència a fires / missions comercials inverses realitzades 

PRESSUPOST 

 

300.000 € / any 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

Inici 2017 

 

PRIORITAT 

☒Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Elaboració d’una guia i/o catàleg del 
sòl industrial comarcal  
 CODI: LE1.3 

DESCRIPCIÓ 

Elaboració d’un Sistema d’Informació Geogràfica que permeta apropar-se a la realitat del Sòl Industrial 
existent en la Comarca. La guia o catàleg del sòl industrial contindrà informació permanentment 
actualitzada sobre entitats promotores i gestores, disponibilitat de terrenys, preus, parcel·lació, serveis 
i infraestructures de la zona industrial, accessibilitat i transports, sectors principals representats,  etc. 

Aquest catàleg permetrà als potencials inversors conèixer les possibles localitzacions per a qualsevol 
tipus d'empresa, amb les condicions que més s’adeqüen a les seues necessitats, així com obtenir una 
visió general de l'entorn empresarial existent en cadascun dels polígons i municipis del Camp de 
Morvedre. 

L’elaboració d’aquesta eina haurà d’estar coordinada amb el catàleg de sòl industrial que actualment 
està elaborant IVACE Parcs Empresarials. 

OBJECTIUS 

• Oferir als potencials inversors i promotors informació i eines de valor afegit per a Identificar sòl 
industrial disponible i efectuar inversions. 

• Generar una informació actualitzada, sistematitzada, concreta i de qualitat sobre els polígons 
empresarials de la comarca, la seua situació actual, sòl industrial disponible i característiques. 

• Actualitzar una base de dades sobre els polígons empresarials a la Comarca accessible 
mitjançant una web específica a empresaris, inversors, proveïdors, institucions públiques, etc. 

• Augmentar el coneixement de la realitat actual dels polígons, afavorint la percepció empresarial i 
de l'administració sobre la seua rellevància i, per tant, la necessitat de resoldre els problemes 
existents a través de l'associacionisme empresarial i de la implementació de polítiques 
correctores i de millora d’aquests espais. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments de la Comarca, Conselleria d’ Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
(IVACE), Ministeri d’Economia i Competitivitat i entitats de gestió de zones industrial de la comarca. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Ajuntaments, Mancomunitats, Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball (IVACE) i Fons Europeus. 

INDICADORS 

Nombre de consultes al catàleg 

PRESSUPOST 

 

30.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017-2018 

 

PRIORITAT 

☐Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Aprovació d’una Ordenança de Grans 
Projectes  
 CODI: LE1.4 

DESCRIPCIÓ 

El territori del Camp de Morvedre disposa de capacitat per a la instal·lació de grans projectes 
empresarials. Amb l’objecte d’evitar l’endarreriment del desenvolupament d’aquest tipus de projectes 
davant la dilatada duració dels processos administratius necessaris per a atorgar autoritzacions, es 
proposa, en acordança amb la legislació vigent en aquesta matèria, la redacció d’una ordenança 
dedicada a l’agilització dels processos administratius i facilitar la implantació al territori de projectes 
estratègics.  

Aquesta ordenança ha d’establir un procés o procediment únic de concessió de les corresponents 
llicències i permisos, agilitzant i acurtant d’aquesta manera tots els tràmits possibles per tal de facilitar 
la instal·lació d’ empreses i permetent la dotació per part de l’ administració local dels recursos 
humans i tècnics necessaris. 

OBJECTIUS 

• Agilització de processos administratius relacionats en la implantació d’empreses al territori. 

• Captació i atracció de noves empreses amb perfils adients per a la seua implantació al territori. 

• Crear i consolidar una imatge de territori compromès amb l’activitat empresarial i el creixement 
econòmic. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments del Camp de Morvedre i Diputació de València. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Ajuntaments del Camp de Morvedre i Diputació de València. 

PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017 

 

PRIORITAT 
☐Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Programa d´ajudes a la contractació i 
regeneració i/o creació de teixit 
industrial (reindustrialització) 
 CODI:LE1.5 

DESCRIPCIÓ 

Posada en marxa d'un programa específic d'ajudes directes (subvencions a fons perdut) o suport 
financer (préstecs reemborsables) per a la regeneració i/o creació de teixit industrial, fomentant la 
inversió tant en infraestructures industrials com en iniciatives empresarials de caràcter productiu: 

• Ajudes directes o suport financer a la creació, trasllat i ampliació d'establiments industrials. 

• Ajudes directes o suport financer a la implantació de noves línies de producció i millora o 
modificació de les existents. 

• Ajudes directes a la generació de nous llocs de treball respecte a la situació anterior a la 
inversió 

• Ajudes directes a la contractació 

• Creació d’un Pla d’Incentius Municipal per al suport de nous projectes d’inversió productiva i 
creació de treball   

Amb l’objecte de estimular la implantació de certa tipologia d’empreses hauria de valorar-se la 
conveniència d’incrementar la intensitat de les ajudes en funció de determinats criteris: 

i) L’àmbit sectorial, com ara els sectors tradicionals de la comarca (amb l’objecte de 
completar la cadena de valor dels sectors assentats a la comarca), sector agroalimentari, 
serveis avançats, etc. D’aquesta manera podria afavorir-se el desenvolupament de 
clústers (agrupacions territorials d’empreses del mateix negoci que compten amb reptes 
estratègics semblants). 

ii) Tindre implantats sistemes de gestió en matèria de medi ambient (ISO 14001 o EMAS) 
gestió de la I+D+i (UNE 166002), produir productes amb Etiqueta Ecològica Europea 
(ecolabel), ISO 14067 Petjada de Carboni, incorporar clàusules socials en els projectes, 
etc. 

OBJECTIUS 

• Incentivar les noves implantacions industrials ja siga per trasllat de l'activitat productiva des d'un 
altre emplaçament prèviament existent o per creació d'un nou establiment, així com l'augment de 
capacitat de producció mitjançant la implantació de noves línies de producció en establiments 
existents. 

• Atraure noves inversions en un context de transició cap a economies baixes en carboni. 

• Fomentar i completar la cadena de valor dels sectors assentats a la comarca. 

• Fomentar la contractació de persones aturades. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (IVACE), Ministeri 
d’Economia i Competitivitat i Fons Europeus. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Ministeri d’Economia i 
Competitivitat (Programa REINDUS)i Fons Europeus. 

INDICADORS 

Import anual atorgat en ajudes 
Nombre d’ajudes atorgades  
Nombre de noves industries implementades 
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Nombre de contractacions 

PRESSUPOST 

 

500.000 - 1.000.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2016-2020 

 

PRIORITAT 

☒Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Posada en marxa d’un programa / 
espai d´acceleració d´empreses en 
l´àmbit dels serveis avançats  
 CODI: LE1.6 

DESCRIPCIÓ 

El sector dels serveis avançats o sector terciari avançat està integrat pel conjunt d’empreses 
dedicades a oferir serveis d’alt valor afegit a altres empreses mitjançant l’aplicació de coneixements, 
noves tècniques i tecnologies. Aquest sector inclou una varietat de subsectors com per exemple els 
de consultoria, enginyeria, comunicació i publicitat, màrqueting, etc.  

La present acció proposa la cessió d’espais públics per a la posada en marxa de programes 
d’acceleració d´empreses, mitjançant la formalització d’acords amb acceleradores ja consolidades. 
D’aquesta manera es podrà fomentar l’intercanvi de coneixements i inversions, així com la captació de 
nous inversors, especialment aquells comarcals.  

Mitjançant aquests programes especialment adreçats al sector de serveis avançats es pretén 
incrementar la participació i l’atracció d’aquest tipus d’empreses en el mercat comarcal i la millora 
dels serveis que la resta d’empreses tenen al seu abast. Aquesta acceleració ha de ser guiada per 
diferents agents per tal d’implementar, orientar i millorar els plans d’accions adients a cada empresa, 
sempre tenint present el capital humà.  

OBJECTIUS 

• Potenciació de la creació d’empreses del sector de serveis avançats.  

• Millora de la participació de les empreses del sector serveis en els diferents processos econòmics 
i empresarials.  

• Creació al territori de la comarca d’un espai destinat a acceleració d’empreses mitjançant la 
cessió d’espais públics.  

• Creació d’acords amb acceleradores i inversors ja existents. 

• Promoció de la participació de nous inversors comarcals. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Administracions locals, acceleradores, inversors. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Diputació de València, Generalitat Valenciana i Fons Europeus. 

INDICADORS 

Nombre d’espais cedits 
Nombre d’empreses participants en el programa d’acceleració 
Xifres comarcals de treballadors en el sector de serveis avançats 
Nombre d’accions anuals desenvolupades 

PRESSUPOST 

 

60.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017 – Sense Termini 

 

PRIORITAT 

☐Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Elaboració d’una guia i/o catàleg on-
line de recursos per a empreses 
 CODI: LE1.7 

DESCRIPCIÓ 

La creació d’una base de dades dels recursos comarcals disponibles permetrà una agilització de 
diferents processos empresarials, com per exemple la selecció i contractació de recursos humans, 
recerca d’empreses que oferisquen determinats productes i serveis, etc.  

Aquesta guia/catàleg permetrà la promoció de les diferents empreses comarcals a partir de la creació 
d’un directori d’aquestes i dels serveis que ofereixen, tant tradicionals com avançats, fent que la seua 
promoció i identificació siga més ràpida. També inclou aquelles empreses i entitats que oferisquen 
Recursos Humans, per tal de facilitar la recerca i contractació del capital humà amb formacions 
específiques. 

El catàleg també inclou el cens dels diferents vivers empresarials i espais de coworkings existents als 
diferents municipis comarcals, per tal de promocionar i facilitar la implantació de noves empreses.  

OBJECTIUS 

• Facilitar la identificació de recursos i serveis en l’àmbit comarcal del Camp de Morvedre a 
empreses noves i/o consolidades. 

• Fomentar la creació de xarxes i potenciar la col·laboració d’empreses a nivell comarcal. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Administracions locals i associacions empresarials. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Ajuntaments de la Comarca, Diputació de València i Generalitat Valenciana. 

INDICADORS 

Nombre d’empreses i persones inscrites en la guia 
Quantitat de consultes de la guia 

PRESSUPOST 

 

10.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2018 

 

PRIORITAT 

☐Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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CFPI. Creació d’un òrgan de participació 
(Fòrum) amb presència de l’Administració i 
els agents socials, orientat a consensuar 
les polítiques i els criteris de planificació 
de la formació professional integrada per a 
la comarca  
 CODI: LE2.8 

DESCRIPCIÓ 

Posada en marxa d’un òrgan encarregat de gestionar la necessària coordinació de l’oferta formativa 
del territori amb les Administracions Públiques amb competències en matèria d’educació i formació 
(Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i SERVEF) per tal d’adequar l’oferta d’estudis i 
formativa a les necessitats del mercat de treball i de les empreses de la zona. Aquest fòrum estaria 
integrat per representants de les associacions empresarials comarcals, sindicats, administracions 
públiques locals i Instituts d’Educació Secundaria (IES) de la comarca. 

Donada la seua composició, el fòrum es troba legitimat per a identificar les mancances formatives i les 
necessitats de desenvolupament de noves competències per a treballadors, empresaris, professionals 
i ciutadans en funció de les tendències observades en les industries presents de la comarca. La 
informació generada per aquest òrgan haurà de servir com a base per a la planificació educativa de 
centres educatius i formatius comarcals. Així, per exemple, el fòrum podria sol·licitar a la Direcció 
General competent la posada en marxa d’una nova especialitat de Formació Professional en funció de 
tendències observades o previsions a curt termini. 

Aquest Fòrum podria dependre, estar integrat o ser una secció/comissió del Pacte Industrial del Camp 
de Morvedre. 

OBJECTIUS 

• Reduir els terminis i els costos d’adaptació i transició de la planificació educativa a les necessitats 
del territori. 

• Millorar la coordinació entre els agents econòmics i socials de la comarca i els ens públics 
encarregats de la planificació educativa. 

• Impulsar la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones per a que acabe traduint-se en 
una millora de la competitivitat de les empreses. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments de la Comarca, Instituts d’Educació Secundaria, Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball (SERVEF), Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
organitzacions empresarials i sindicals. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

-  

PRESSUPOST 

 

 - 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

A partir del 2017 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Posada en marxa d’un Pacte 
Territorial per l’Ocupació en la 
Comarca del Camp de Morvedre  
 CODI: LE2.9 

DESCRIPCIÓ 

Els pactes territorials per l’ocupació són acords entre les administracions públiques, els agents 
econòmics i socials i altres actors que incideixen en la planificació, l'elaboració de plans d'actuació i la 
programació de les polítiques actives d'ocupació en un determinat territori. 
 
Els objectius dels pactes són, d'una banda, constituir-se en un àmbit de concertació i participació dels 
principals agents que intervenen en el territori en matèria d'ocupació amb les funcions d'analitzar les 
necessitats del mercat de treball; i, d'altra banda, oferir propostes d'estratègies d'acord amb les 
potencialitats i oportunitats del seu àmbit d’actuació i contribuir a la planificació i programació de 
plans de desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació. 
 
Els Pactes Territorials per l’Ocupació s’articulen habitualment a través de Consorcis integrats pels 
agents socioeconòmics de la comarca sota la tutela del SERVEF. Aquests consorcis, amb l´estreta 
col·laboració dels agents d’ocupació i desenvolupament de la comarca desenvolupen programes, 
plans i actuacions específics per al foment de l’ocupació: Plans especials d'ocupació, plans de suport 
a emprenedors, assessorament i tutorització a empreses de nova creació, accions formatives dirigides 
a aturats, projectes de caràcter innovador en matèria d’ocupació i empreniment , etc. 
 
La Comunitat Valenciana compta amb diversos pactes comarcals per l’ocupació com ara el Consorci 
Pactem Nord (Horta Nord), el Pacte Territorial per a l'Ocupació de la Ribera (PATER) o el Consorci 
Intermunicipal Pacte Territorial per l’Ocupació de la Vall del Vinalopó. 

OBJECTIUS 

• Disseny, promoció, gestió i avaluació d'accions i programes per a la creació d'ocupació, la 
inserció sociolaboral i el desenvolupament empresarial en la comarca 

• Coordinar les diverses polítiques i programes de formació i promoció de l'ocupació de les entitats 
signants per a millorar l'eficiència i afavorir la sinergia dels recursos públics i privats a ells 
destinats 

• Compartir metodologies d'intervenció, experiències i recursos per a la creació d'ocupació. 

• Coordinar les necessitats laborals comarcals, permetre la inserció laboral d’aturats, i a més, 
gestionar i crear ajudes destinades a la creació i cerca de treball. 

• Generar noves ocupacions i consolidar els existents per mitjà de la millora de la qualitat de 
l'ocupació i l'estabilitat laboral 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments de la Comarca (Xarxa de AEDL), Mancomunitats de la comarca, Conselleria d’ Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (SERVEF), organitzacions empresarials i sindicals. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Fons Social Europeu (Unió Europea) i Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball (Programa Avalem Territori del SERVEF). 

INDICADORS 

Nombre d’accions i programes d’inserció sociolaboral desenvolupades 
Nombre d’accions formatives 

PRESSUPOST 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

PRIORITAT 

☒Alta 
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400.000 € / any 

 

A partir del 2017-2018 

 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Potenciar la participació de les 
empreses, especialment les PIMES, 
en els processos formatius de 
l’alumnat universitari i de Formació 
Professional  CODI: LE2.10 

DESCRIPCIÓ 

Les empreses representen un paper molt important en les últimes etapes dels processos formatius, 
especialment en els cicles de Formació Professional. Per tal de maximitzar els beneficis, la interacció 
entre les dues parts ha de tenir present diferents elements. El primer és la facilitació per part de les 
empreses a la realització de pràctiques universitàries i de formació professional, incloent la possible 
realització de projectes de final de grau, màster, etc. Periòdicament les empreses podrien oferir 
projectes als centres, podent sorgir inquietuds en nous projectes de millora, noves iniciatives de 
productes, etc. Els projectes realitzats han d’estar orientats a les necessitats de les empreses, 
afavorint la interacció de coneixements entre empresa-centre formatiu. 

En matèria de formació, l’impuls de la Formació Professional en alternança o dual, beneficia la 
incorporació dels alumnes al sector i al mercat de treball. Altres interaccions formatives a potenciar 
són el programes de formació de professorat de Formació Professional per tal d’actualitzar 
coneixements i aprofundir en el coneixement de les necessitats actuals i potencials del sector 
industrial. També es necessari l’establiment de programes de formació especialitzada o 
microformació, és a dir, formació per a tasques específiques requerides per determinades empreses. 

Una altra qüestió menor però no menys important es la possibilitat d’establir convenis per a la cessió o 
donació d’equipament per part de les empreses als centres formatius destinat a la formació d’alumnes 
de FP. 

OBJECTIUS 

• Facilitar l’accés per a la realització de pràctiques universitàries, projectes de fi de grau o màster. 

• Impulsar la formació professional en alternança i dual en el sector industrial. 

• Millorar la qualitat de la FP apropant-la a les necessitats reals de les empreses. 

• Afavorir la interacció entre els centres i les empreses mitjançant l’enfocament dels projectes 
formatius a les necessitats de les empreses.  

• Implicació de les empreses en programes de formació especialitzada o microformació. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, centres formatius de la Comarca i empreses. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

- 

INDICADORS 

Nombre de pràctiques en empreses comarcals  
Nombre de projectes realitzats entre estudiants i empreses 
Nombre d’alumnes incorporats al món laboral a partir dels programes formatius relacionats amb les 
empreses 

PRESSUPOST 

 

5.000-10.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017 – Sense Termini 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Incorporar, en els processos d’informació i 
orientació en l’etapa d’educació 
secundària i batxillerat, mecanismes que 
impulsen les vocacions professionals cap 
al sector industrial, així com la potenciació 
de l’esperit emprenedor CODI: LE2.11 

DESCRIPCIÓ 

La present actuació proposa la integració i desenvolupament de programes específics d’Informació 
adreçats als estudiants de secundaria i batxillerat per tal d’impulsar les vocacions en el sector 
industrial, així com el desenvolupament de l’esperit emprenedor mitjançant diverses actuacions com 
ara: 

• Programes de visites a les empreses per part dels centres educatius per a que els alumnes 
puguen conèixer directament els diversos processos que ocorren a les empreses, les 
activitats i productes  i a més els problemes existents 

• Desenvolupament de projectes formatius de simulació empresarial en els centres educatius 
• Realització de xerrades informatives i fòrums d’ocupació (oberts a la població en general) per 

tal de donar a conèixer les empreses als alumnes, oferint l’oportunitat d’ajudar en l’elecció del 
seu futur. 

Un millor coneixement de la realitat industrial de la Comarca per part dels estudiants pot en última 
instància augmentar la motivació de l’alumnat i incrementar el nombre d’estudiants en les carreres 
professionals de l’àmbit tecnològic, afavorint l’impacte del capital humà en el creixement del sector 
industrial. 

OBJECTIUS 

• Facilitar la presa de decisions professionals i acadèmiques a estudiants i titulats i contribuir a la 
seua inserció laboral. 

• Oferir a les empreses una eina per a la captació de personal. 

• Difondre i potenciar l'autoocupació i el empreniment com a eixides professionals.  

• Posicionar la imatge de les empreses com a organitzacions compromeses amb el talent i el 
coneixement. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Diputació de Valencia, Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (SERVEF), Cambra de Comerç de València, centres 
formatius de la Comarca i empreses. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Fons Social Europeu (Unió Europea), Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball (SERVEF) i Diputació de Valencia. 

INDICADORS 

Nombre de xarrades/visites a empreses realitzades per centres educatius  
Nombre de projectes de simulació empresarial  
% de IES de la Comarca participants en programes d’orientació laboral 
Nombre de fòrums d’ocupació realitzats 

PRESSUPOST 
 

48.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 
 

2017 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Desenvolupament d’un estudi de 
prospectiva de necessitats 
d'ocupació i formació  
 CODI: LE2.12 

DESCRIPCIÓ 

La formació és un element fonamental per millorar el capital humà i el nivell d’ocupació. Amb el 
propòsit de subministrar dades estratègiques per a la planificació futura de l’oferta formativa i aportar 
informació útil de les possibles tendències del mercat de treball de la Comarca del Camp de 
Morvedre, resulta necessari realitzar un anàlisi de necessitats d'ocupació i formació. 

La manca de dades a nivell comarcal sobre les necessitats empresarials en termes d’ocupació i 
formació produeix un desajust i un endarreriment i en l’elaboració de l’oferta formativa. L’elaboració 
d’un estudi que analitze aquestes necessitats permet una identificació àgil i precisa d’aquells llocs de 
treball amb mes demanda a curt i mig termini, servint com a base per a la programació de nous plans 
d’estudis o adaptació dels ja existents, incloent l’opció de crear noves línies d’estudis i ampliar o 
reduir el nombre de places disponibles en determinades ofertes formatives.  

La importància d’efectuar estudis d’aquest tipus, tant per als treballadors com per a les empreses, 
radica en la constant necessitat d’adaptació de les qualificacions a les necessitats de les feines del 
futur per accelerar la recuperació econòmica, afavorir la competitivitat de les empreses i lluitar contra 
l’atur. 

L’elaboració de l’estudi en termes generals actualitza i fa més accessible el coneixement de l’estat del 
mercat laboral, permetent actuar ràpidament davant els reptes que puga plantejar. 

OBJECTIUS 

• Aportar dades estratègiques de les tendències del mercat de treball a la comarca amb l’objectiu 
de contribuir al disseny de l’oferta formativa 

• Suplir el dèficit d’informació territorialitzada a nivell comarcal sobre necessitats formatives i nous 
jaciments o filons d’ocupació 

• Afavorir l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats de qualificacions del mercat laboral i 
millorar l’ocupabilitat dels treballadors. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (SERVEF), centres formatius 
de la Comarca, empreses i sindicats. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Fons Social Europeu (Unió Europea), Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball (SERVEF). 

PRESSUPOST 

 

10.000 €  

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Creació d’un Centre Integrat Públic 
de Formació Professional (CIPFP) 
 CODI: LE2.13 

DESCRIPCIÓ 

Els Centres Públics Integrats de Formació Professional són centres formatius que ofereixen una oferta 
en diferents cicles de Formació Professional. La diferència respecte a altres centres públics 
encarregats d’aquesta formació, com per exemple els Instituts d’Educació Secundària (IES) és la 
composició del seu òrgan de govern, on el consell social compta amb participació de les empreses. 
Aquesta participació empresarial en les activitats del centre afavoreix l’actualització dels programes 
d’estudis en funció de les demandes actuals. A més, s’afavoreix la coordinació per a la realització de 
pràctiques curriculars.  

Actualment la Comunitat Valenciana compta amb 14 Centres Integrats Públics de Formació 
Professional (CIPFP) essent els mes propers a la Comarca els ubicats en les ciutats de València i 
Castelló. Per tant, donada la tradició i l’especialització del Camp de Morvedre en activitats industrials 
es considera necessària la posada en marxa d’un centre d’aquestes característiques per a ampliar 
l’oferta formativa en matèria de Formació Professional donants servei no sols a l’àmbit comarcal si no 
també a les comarques del Alt Palància, la Plana Baixa o el Camp del Túria. 

OBJECTIUS 

• Millorar l’oferta formativa, les capacitats dels recursos humans de la comarca i augmentar el 
nombre de places de Formació Professional. 

• Reforçar la participació empresarial en els programes de Formació Professional comarcals. 

• Impulsar i desenvolupar accions i projectes d'innovació educativa que faciliten l'aplicació dels 
coneixements de l'alumne en el lloc de treball 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Ajuntaments comarcals, centres formatius 
comarcals, empreses. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 

INDICADORS 

Nombre de Cicles Formatius oferts  
Nombre d’alumnes  
Nombre d’empreses associades als CIPFP 
% d’inserció dels alumnes dels CIPFP 

PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017- Sense Termini 

 

PRIORITAT 

☒Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Creació i potenciació de vivers 
d’empreses i espais de coworking 
d’àmbit comarcal  
 CODI: LE2.14 

DESCRIPCIÓ 

Els vivers d’empreses són espais destinats a dotar als projectes empresarials que es troben en les 
seues primeres fases d’unes instal·lacions amb llocs de treball equipats amb mobiliari i serveis 
diversos per afrontar sense cost (o a un cost molt baix) els primers passos de la posada en marxa del 
projecte. 

Les funcions que exerceixen els vivers són els de guia i assessorament en la creació de noves 
empreses, aquelles que es troben en fase de llavor, permetent que desenvolupen els seus projectes 
empresarials i ajudant-les a la inserció en el mercat. A més, mitjançant la creació d’un ecosistema 
propici es poden potenciar les sinèrgies entre les diferents empreses, inclús entre aquelles que 
pertanyen a sectors diferents. Complementàriament, els vivers d’empreses podem oferir als viveristes 
programes de mentoring empresarial (oferiment de consells, informació o guia que fa una persona que 
té experiència i habilitats empresarials en benefici del desenvolupament personal i professional de 
l'altra persona) que comptem amb la participació d’associacions empresarials de la comarca. 

Per tal de potenciar la creació d’ocupació i d’activitat econòmica a la comarca, caldria acordar 
compromisos de permanència en la comarca per part de les empreses usuàries dels espais. 

Paral·lelament a la creació i/o potenciació de vivers d’empreses ha de fomentar-se la posada en marxa 
d’espais destinats al coworking, es a dir, espais d’oficines compartides en les quals professionals 
autònoms, teletreballadors i empresaris es donen cita per a treballar, i on els gestors de l'espai 
intenten connectar i crear oportunitats professionals i personals entre i per als seus membres 
aprofitant els avantatges d’estar envoltat de professionals amb diferents capacitats, interessos i 
xarxes de contactes 

Actualment Sagunt compta amb un viver d’empreses, integrat en la xarxa INCYDE de la Cambra de 
Comerç i amb un espai de coworking. 

OBJECTIUS 

• Potenciació d’espais destinats al desenvolupament de projectes empresarials, amb equipament 
necessari per als llocs de treball: 

• Recolzar els nous projectes mitjançant la posada en marxa de programes de mentoring. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments comarcals, Cambra de Comerç de València, Associacions empresarials de la comarca i 
promotors privats. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Fons Social Europeu (Unió Europea), Cambra de Comerç de Valencia i promotors privats. 

INDICADORS 

Nombre d’espais destinats a vivers i espais de coworking 
Nombre d’empreses instal·lades als vivers 
Vida mitja de les empreses que han fet ús dels vivers empresarials 

PRESSUPOST 

 

20.000€ 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2018 

 

PRIORITAT 

☐Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Creació d’una xarxa comarcal 
d’emprenedors, inversors i empreses 
de serveis avançats  
 CODI: LE2.15 

DESCRIPCIÓ 

L'activitat emprenedora depèn en gran mesura de l'establiment de contactes i xarxes, no solament 
des del punt de vista estratègic sinó també per a la sostenibilitat de l'activitat. Les noves oportunitats 
de negoci moltes vegades depenen d'accedir a la informació o estar en el lloc indicat en el moment 
just. En aquest sentit, establir contactes a través de xarxes empresarials eleva les probabilitats d'èxit 
del negoci. Per a un emprenedor, pertànyer a una xarxa, pot servir-li per a conèixer les millors 
pràctiques, aprendre nous enfocaments de gestió o tenir un panorama més ampli del món dels 
negocis. 

Aquesta acció proposa la creació d’una xarxa a nivell comarcal que permeta agrupar a persones 
emprenedores, potencials inversors i empreses de serveis avançats. La xarxa hauria d’estar orientada 
al desenvolupament i promoció d’activitats que propicien el contacte i el intercanvi de propostes 
empresarials i d’inversió mitjançant: 

• Fires i trobades entre inversors i emprenedors 

• Jornades temàtiques amb la participació de Business Angels i entitats de Capital Llavor 

• Sessions de Presentacions a inversors i speedmeetings (networking) 

• Creació d’una escola d’inversors, destinada a aquells possibles inversors a nivell comarcal 
que vullguen destinar part del seu capital al finançament de noves iniciatives empresarials. 

 

La xarxa hauria d’articular-se a partir de les eines 2.0. (xarxes socials, blogs, etc.). 

OBJECTIUS 

• Afavorir el naixement de nous negocis i ajudar a la consolidació de l'activitat d'aquells 
professionals que formen part de la xarxa. 

• Promoure l’activitat emprenedora a nivell comarcal. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments de la Comarca (Xarxa d’ AEDL), Mancomunitats de la comarca, organitzacions 
empresarials, empreses de serveis avançats, associacions de business angels, i entitats de capital 
llavor i capital risc. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

- 

INDICADORS 

Nombre de membres de la xarxa 
Nombre de jornades, fires i sessions realitzades  
Nombre d’inversions realitzades en la comarca 

PRESSUPOST 

 

12.000 € / any 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

A partir del 2018 

 

PRIORITAT 

☐Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Creació d’una antena/oficina / fòrum 
d’innovació comarcal  CODI: LE3.16 

DESCRIPCIÓ 

Creació d´una antena d’innovació comarcal coordinada amb la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la 
Comunitat Valenciana (REDIT), universitats i la Agència Valenciana d’Innovació i amb presència dels 
agents econòmics (empreses – sindicats) i de la societat civil. Aquest espai de trobada tindria com a 
principal missió reforçar la interrelació entre el Sistema Valencià de R+D+i i el teixit productiu del 
Camp de Morvedre mitjançant diverses actuacions com ara: 

• Definir i fer un seguiment de les oportunitats d'innovació, els obstacles al seu 
desenvolupament i la forma de superar-los. 

• Donar difusió a través de jornades informatives sobre programes nacionals i europeus en 
matèria de R+D+i (InfoDays comarcals), Estratègia d’especialització intel·ligent per a la 
investigació i la innovació en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), Horitzó 2020, Industria 4.0., 
convocatòries d’ajudes i subvencions, etc. 

• Oferir assessorament  en la redacció de sol·licituds de projectes a convocatòries de R+D+i. 
• Promoure la cooperació Universitat - Empresa pera la cooperació en la recerca industrial. 
• Optimitzar i coordinar els recursos existents en la comarca en matèria de R+D+i. 
• Propiciar la creació de clubs i altres espais de trobada formals i informals d’empreses i 

directius de la comarca. 
• Estimular sinèrgies entre la indústria i altres sectors productius de la comarca, en especial 

entorn a projectes d’innovació. 
• Realitzar un cens d’empreses innovadores i tecnològiques, especialment pimes, per: a) 

identificar necessitats, b) identificar obstacles al creixement, c) enfortir la seva col·laboració 
amb universitats i entitats de recerca, i d) coordinar accions per potenciar el seu creixement. 

• Foment/intensificació del desenvolupament de comunitats de pràctica (grups de persones 
constituïts amb la finalitat de desenvolupar un coneixement especialitzat, compartint 
aprenentatges basats en la reflexió compartida sobre experiències pràctiques) i comunitats 
epistèmiques (persones que comparteixen el treball de desenvolupament del coneixement). 

• Creació d’un programa d’innovació oberta i empreniment corporatiu, en el que es promoga 
entre les empreses del territori  la difusió d’aquests conceptes. A més, foment de la 
col·laboració entre empreses de la comarca per tal d’identificar necessitats d’innovació en 
pimes i la col·laboració amb start-ups com a proveïdores d’innovació.  

• Creació d’un programa d’aftercare empresarial on hi haja una identificació i seguiment de les 
necessitats de les empreses de la comarca mitjançant enquestes, reunions, trobades i 
workshops.  

Aquest Fòrum podria dependre, estar integrat o ser una secció/comissió del Pacte Industrial del Camp 
de Morvedre. 

OBJECTIUS 

• Reforçar la interrelació i la connexió entre el teixit productiu del Camp de Morvedre i l’ecosistema 
valencià  d’innovació: les institucions de coneixement, els clústers i els sistemes d’innovació, i les 
principals infraestructures científiques i tecnològiques. 

• Augmentar la capacitat d’innovació de les empreses de la comarca per donar resposta a les 
necessitats del mercat i per tant, ser més competitives. 

• Incrementar la inversió privada en R+D+i 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), Universitats valencianes, Agencia 
Valenciana de Innovació, associacions empresarials, sindicats i Ajuntaments de la comarca (AEDLs). 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (IVACE), Ministeri 
d’Economia i Competitivitat (CDTI) i Fons Europeus. 
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INDICADORS 

Nombre de jornades realitzades 
Nombre d’assistents a les jornades 
Nombre d’assessoraments realitzats 
Nombre de trobades entre empreses i directius de la comarca 

PRESSUPOST 

 

30.000 € / any 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

A partir del 2018 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Programa d’ajudes i aplicació 
d’avantatges fiscals a la R+D+i en la 
empresa  
 CODI: LE3.17 

DESCRIPCIÓ 

Posada en marxa d'un programa específic d'ajudes directes (subvencions a fons perdut), suport 
financer (préstecs reemborsables) o deduccions fiscals per a estimular la inversió privada en matèria 
de R+D+i.  

Actuacions elegibles: 

• Incorporació i formació en gestió de R+D+i de nous professionals que reforcen la 
competitivitat de les empreses. 

• Adquisició, actualització i manteniment d'equipament científic-tecnològic per a la realització 
d'activitats de R+D+i d’equipament avançat (Industria 4.0.). 

• Projectes de R+D+i en col·laboració amb universitats. 

• Projectes per a la creació d’empreses de base tecnològica. 

• Projectes d’ecoinnovació 

OBJECTIUS 

• Augmentar la capacitat d’innovació de les empreses de la comarca 

• Incrementar la inversió privada en R+D+i 

• Reforçar i desenvolupar pols i clústers empresarials basats en la innovació i la generació de 
coneixement 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Ministeri d’Economia i 
Competitivitat (Programa REINDUS)i Fons Europeus. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (IVACE), Ministeri 
d’Economia i Competitivitat (CDTI) i Fons Europeus. 

INDICADORS 

Volum d’ajudes atorgades 
% d’inversió en R+D+i en la Comarca 

PRESSUPOST 

 

500.000 - 1.000.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

Inici 2017 

 

PRIORITAT 

☒Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Jornades informatives i de difusió 
sobre programes nacionals i 
europeus en matèria de R+D+i 
 CODI: LE3.18 

DESCRIPCIÓ 

La comarca del Camp de Morvedre compta amb empreses amb potencial per a desenvolupar i 
participar en projectes nacionals i europeus en matèria de R+D+i però per desconeixença, falta de 
difusió o de pressupost no es dediquen a ells. La realització de jornades informatives i de difusió a la 
comarca tenen com a objectiu evitar aquest problema i a més promocionar a nivell nacional i europeu 
les empreses de la comarca. Existeixen una sèrie de programes destinats a finançar la realització de 
projectes de R+D+i als quals es poden adscriure les empreses, com ara les convocatòries del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministeri d’Economia i Competitivitat, el 
Instrumento Pyme (subprograma del H2020), el Programa CEEI-PYME Innovadora o xarxes com EEN 
SEIMED (part de la Xarxa Enterprise Europe Network) que ofereix els seus serveis a les xicotetes i 
mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. 
 
Les jornades també han de contribuir a posar en valor els esforços de les empreses de la comarca 
compromeses amb la recerca i la innovació (casos d’èxit i bones pràctiques), proporcionar informació 
sobre com poden protegir les seues innovacions (propietat intel·lectual industrial, patents, Patent Box, 
dissenys industrials, etc.),  

OBJECTIUS 

• Apropar a la comarca informació sobre programes en matèria de R+D+i. 

• Estimular la participació d’empreses comarcals en projectes nacionals i europeus de R+D+i i la 
seua incorporació en xarxes d’empreses i entitats innovadores. 

• Donar difusió a casos d’èxit i bones pràctiques en matèria de R+D+i d’empreses del territori. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), EEN SEIMED, Agencia Valenciana 
de Innovació, associacions empresarials, sindicats i Ajuntaments de la comarca (AEDLs). 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (IVACE), Ministeri 
d’Economia i Competitivitat (CDTI) i Fons Europeus. 

INDICADORS 

Nombre de jornades realitzades 
Nombre d’assistents a les jornades 
Nombre d’empreses amb processos/projectes/departaments de R+D+i 

PRESSUPOST 

 

30.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2018 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Incorporació de criteris d’innovació 
en el processos de l’Administració 
publica  
 CODI: LE3.19 

DESCRIPCIÓ 

L’aplicació de criteris d’innovació per part de l’administració pública permet que hi haja una 
anticipació davant la demanda pública de serveis i recursos i permet reforçar el paper de les 
administracions públiques com a impulsores de la innovació empresarial. 

En matèria de compra innovadora, l’administració pública es pot situar com a referència o promotora 
de la comercialització de la innovació, a partir de l’adquisició d’aquests d’elements. En matèria 
d’innovació, l’administració pot reforçar les seues línies d’actuació amb la incorporació de criteris 
d’innovació en els requisits dels concursos públics i en les contractacions públiques, introduint la 
participació de projectes amb característiques innovadores. 

Altre element aplicable per part de les administracions públiques és la introducció de l’ús de TIC 
(Tecnologies per a la Informació i Comunicació). Aquesta mesura millora la comunicació entre el públic 
i la transferència d’informació, acurtant els processos burocràtics i estalviant costs econòmics 
associats als mitjans tradicionals.  

OBJECTIUS 

• Millorar els procediments de contractació i adjudicació de compra pública, estimulant la aplicació 
des procediments de contractació i adjudicació mitjançant la compra pública innovadora 

• Impulsar i incentivar la participació de les empreses en les licitacions de compra pública 
innovadora com a instrument per a potenciar el desenvolupament dels mercats innovadors. 

• Fomentar l’ús de TIC en l’administració pública 

• Potenciació dels Ajuntaments com a espais d’experimentació per aplicar mesures que després es 
podran utilitzar o adaptar en l’entorn empresarial o d’altres administracions 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Administracions públiques comarcals i Diputació de València. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 i Diputació de Valencia. 

INDICADORS 

Nombre de contractacions/licitacions amb criteris d’innovació realitzats 
Nombre de processos de compra-venda de productes innovadors realitzats.  
Estudi evolució implementació de TIC en l’administració  
% d’Ajuntaments de la comarca que incorporen plataformes TIC en els processos de contractació 

PRESSUPOST 

 

400.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2019 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Creació i animació d’una xarxa 
d´empreses exportadores en la 
comarca  
 CODI: LE4.20 

DESCRIPCIÓ 

Al Camp de Morvedre es localitzen empreses amb experiència en exportació i internacionalització. La 
creació d’una xarxa d’empreses exportadores que permeta l’intercanvi constant d'informació i 
oportunitats pot suposar un efecte multiplicador de les capacitats i possibilitats de les empreses als 
mercats internacionals. A més a més aquesta xarxa pot incorporar a empreses comarcals que estan 
iniciant una activitat d’internacionalització de forma que puguen aprofitar l’experiència d’empreses 
amb tradició en aquest camp.  

Des d’un punt de vista mes operatiu, aquesta xarxa també pot potenciar la col·laboració logística en 
matèria de comercialització per a aprofitar possibles sinèrgies entre empreses i així optimitzar 
recursos. 

La difusió d’informació sobre programes i ajudes a la internacionalització i sobre la participació en fires 
internacionals ha de ser també un element a incorporar a la comarca. Identificar sinèrgies entre 
empreses per a iniciar o potenciar processos d’internacionalització o la participació conjunta en fires 
internacionals pot suposar un notable estalvi en aquest camp. 

És important en matèria del desenvolupament industrial comarcal l’elaboració d’un mapa i cens 
d’aquells territoris més òptims per a les empreses i sectors de la comarca, facilitant el creixement 
industrial i empresarial del Camp de Morvedre, per a la realització d’aquesta tasca és necessari que 
tots els agents implicats en la internacionalització actuen de manera coordinada.  

OBJECTIUS 

• Afavorir un efecte tractor entre les empreses de la comarca de manera que l’experiència de les 
empreses que operen als mercats exteriors puga ser aprofitat per la resta, especialment aquelles 
empreses locals amb capacitat d’obrir-se a mercats internacionals però sense experiència.  

• Promoure de la participació conjunta en fires internacionals. 

• Elaborar un mapa industrial del Camp de Morvedre al món: quins sectors i cap a quins països les 
empreses i els sector de la comarca poden créixer, promovent l’actuació coordinada de tots els 
agents vinculats a la internacionalització 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (IVACE Internacional) i 
Ministeri d’Economia i Competitivitat (Institut de Comerç Exterior – ICEX) i associacions empresarials. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (IVACE Internacional) i 
Ministeri d’Economia i Competitivitat (Institut de Comerç Exterior – ICEX). 

INDICADORS 

Nombre d’empreses participants en la xarxa 
Volum d’exportacions anuals 
Nombre d’empreses exportadores en la comarca 
Quantitat de fires internacionals en les que s’ha participat  

PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2018 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Potenciar els programes formatius 
relacionats amb els processos 
d’internacionalització  
 CODI: LE4.21 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu principal d’aquesta acció és la millora de les capacitats de la població i dels treballadors de 
la comarca per tal d’estimular els processos d’internacionalització , tant mitjançant eines i tècniques 
específiques d’exportació, com en l’apropament de programes formatius universitaris i en la formació 
d’idiomes.  

El programa d’Erasmus pràctiques permet que les empreses reben alumnes d’altres països europeus 
adscrits al programa; durant la seua estança els alumnes realitzen diferents tasques en funció del seus 
perfil formatiu. Potenciar la recepció d’alumnes originaris o amb coneixement de  

Es tracta en definitiva d’aprofitar activament el talent local i internacional de les universitats 
valencianes per a que alumnes puguen fer pràctiques en empreses de la comarca que vagen a 
l’exterior. En aquesta mateixa línia es podria formalitzar una xarxa i reconèixer als ex-alumnes 
internacionals d’empreses comarcals que han retornat als seus països, promovent les xarxes de 
contacte d’antics alumnes Erasmus. Amb aquest programa les empreses entren en un llistat 
disponible arreu d’Europa, donant-se conèixer no sols als alumnes sinó també als diferents centres 
educatius i a la resta d’empreses participants.  

Altre aspecte important en matèria d’internacionalització és evitar la barrera que pot causar la 
desconeixença d’idiomes. La formació en idiomes permet que els professionals i empresaris puguen 
preparar, presentar, defensar i negociar en anglès (i altres idiomes) els seus projectes internacionals, 
millorant així el potencial de relació amb altres empreses i territoris. En aquest context, es proposa 
reforçar l’oferta d’idiomes en l’Escola Oficial d’Idiomes de Sagunt, incorporant programes perquè 
empresaris i professionals puguen desenvolupar les seues tasques professionals en diversos idiomes. 

OBJECTIUS 

• Potenciar la recepció d’alumnes estrangers mitjançant el programa Erasmus. 

• Potenciar la creació de xarxes d’ex-alumnes Erasmus o treballadors estrangers en empreses 
industrials de la comarca. 

• Reduir les barreres d’entrada als mercats internacionals associades al aprenentatge d’idiomes. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (Escola Oficial d’Idiomes de Sagunt), universitats 
valencianes i empreses de la comarca. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (Escola Oficial d’Idiomes de Sagunt) i universitats 
valencianes. 

INDICADORS 

Oferta formativa d’idiomes en matèria econòmic- empresarial 
Nombre d’alumnes 

PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017 

 

PRIORITAT 

☒ Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Millora i modernització 
d’infraestructures comarcals  
 CODI: LE5.22 

DESCRIPCIÓ 

L’ecosistema industrial de la comarca del Camp de Morvedre compta amb un conjunt de febleses 
relacionades amb els equipaments i infraestructures de comunicació que limiten notablement 
l’accessibilitat interna i la projecció econòmica i industrial de la comarca. Entre les actuacions 
pendents de desenvolupar a la comarca: 

• Realització de la fase II del desdoblament de la carretera CV-309 (IV Planta), en els trams 
compresos entre la V-23 i la V-21 amb l'objecte de millorar la connexió de Parc Sagunt 

• Vial Parc Sagunt – Port de Sagunt 

• Finalització de les infraestructures pendents de Parc Sagunt 

• Pont que permeta el pas de vehicles entre Port de Sagunt i Canet d'en Berenguer per sobre 
del llit del riu Palància 

• Millora connexions viàries del Port de Sagunt 

• Soterrament de vies ferroviàries al seu pas per Sagunt 

• Accés de la A7 als municipis de Les Valls 

• Eliminació del peatge de la AP7. 

 

OBJECTIUS 

• Millorar l’accessibilitat a la xarxa territorial de comunicacions internes i externes a la Comarca del 
Camp de Morvedre 

• Incrementar la competitivitat dels sectors productius del Camp de Morvedre. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments de la Comarca, Diputació de València, Generalitat Valenciana i Ministeri de Foment. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Ajuntaments de la Comarca, Diputació de València, Generalitat Valenciana i Ministeri de Foment. 

INDICADORS 

Pressupost assignat a la millora d’infraestructures 

PRESSUPOST 

 

45-56 mill € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017-2030 

 

PRIORITAT 

☒Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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ESTIMACIONS PRÈVIES 

 
Element Pressupost 

Realització de la fase II del desdoblament de la 
carretera CV-309 (IV Planta), en els trams 
compresos entre la V-23 i la V-21 amb l'objecte 
de millorar la connexió de Parc Sagunt 

6-9 M € 

Vial Parc Sagunt – Port de Sagunt 3 M € 
Finalització de les infraestructures pendents de 
Parc Sagunt 10 M€ 
Pont que permeta el pas de vehicles entre Port 
de Sagunt i Canet d'en Berenguer per sobre del 
llit del riu Palància 

3-5 M€ 

Soterrament de vies ferroviàries al seu pas per 
Sagunt 20 M€ 

Accés de la A7 als municipis de Les Valls 3-6 M€ 
Eliminació del peatge de la A7. 

 
Condicionament infraestructures polígons. 
Adequació de pluvials 3 M€ 
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Optimització i millora de les 
connexions ferroviàries de llarga 
distancia i de rodalies  
 CODI: LE5.23 

DESCRIPCIÓ 
Les connexions ferroviàries han sigut històricament un dels principals eixos de distribució de 
mercaderies en el territori. En la actualitat, tot i l’existència d’alternatives, continua essent un dels 
principals mitjans de transport de bens i de persones. És per aquest motiu que resulta necessari 
l’actualització del sistema ferroviari comarcal, no sols per a l’exportació sinó també com a mitjà de 
transport i accés als nuclis on esta situada l’activitat empresarial. Les actuacions incloses en aquesta 
acció són les següents: 

• Potenciació de l’eix cantàbric i mediterrani. 

• Adaptar tota la línia convencional de ferrocarril per permetre la circulació de trens d’amplària 
internacional. 

• Increment de la freqüència de circulació de trens i aturades dels trens de llarga distància. 

• Perllongar la línia actual de rodalies de Renfe de Sagunt a Port de Sagunt. 

• Perllongar la línia de metro des de Rafelbunyol fins a Sagunt i Port de Sagunt 

• Modernització de la línia ferroviària de Sagunt-Saragossa i millora de la situació de Sagunt 
com a eixida la plataforma logística de Saragossa-Aragó. 

OBJECTIUS 

• Incrementar la competitivitat dels diversos sectors productius de la comarca del Camp de 
Morvedre. 

• Potenciar el paper i l’atractiu de la comarca como a eix logístic a nivell nacional i internacional. 

• Millorar la mobilitat urbana i inter-urbana, reduint la dependència del vehicle privat i les emissions 
de Gasos d’Efecte Hivernacle associats. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y Ministerio de Fomento (Adif). 

ONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Ministerio de Fomento, Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana i Adif. 

INDICADORS 

Pressupost assignat a la millora d’infraestructures 

PRESSUPOST 
 

43-45 mill € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 
 

2017-2030 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 

ESTIMACIONS PRÈVIES 

Element Pressupost 
Connexió Sagunt – Saragossa 40 M € 

Rodalies Port Sagunt 3-5 M€ 
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Potenciació de les inversions en el 
port comercial de Sagunt per a 
convertir-lo en un referent logístic a 
nivell europeu  
 CODI: LE5.24 

DESCRIPCIÓ 

El recinte portuari del Port de Sagunt té un marcat caràcter industrial, encarregat de la distribució de 
productes siderúrgics i de vehicles, així com del transport marítim de distància curta (Short Sea 
Shipping). En els darrers anys s’ha establert com un dels principals punts d’entrada i de distribució de 
gas a nivell peninsular. Tot i així el port pot maximitzar el seu potencial logístic i econòmic, permetent 
que el Port de Sagunt siga un centre punter en matèria logística especialment en la seua vessant 
industrial. 

Per a potenciar la seua competitivitat en l'àmbit internacional i europeu i desenvolupar tot el seu 
potencial intermodal és imprescindible millorar la connectivitat ferroviària del Port de Sagunt, 
desenvolupant l'accés ferroviari des de la xarxa general fins al recinte portuari. Per les pròpies 
condicions del Port, així com per tot l'espai industrial i logístic disponible (Parc Sagunt i altres polígons 
industrials), el Port de Sagunt presenta les condicions òptimes per a convertir-se en un node logístic 
de primer ordre en el context del mar Mediterrani. 

En aquest sentit, també es recomana avançar en la cerca de complementarietats amb el Port de 
València i intensificar la labor comercial per a atraure més càrrega i nous operadors que donen plena 
ocupació als espais disponibles. 

Altres aspectes també pendents d'abordar són la modernització de les instal·lacions i serveis, 
mitjançant la innovació i l'ús de noves tecnologies, la millora de la gestió ambiental i el desplegament 
de nodes i platges de càrrega i descàrrega dins del recinte portuari. 

OBJECTIUS 

• Convertir el Port de Sagunt en un node logístic de primer ordre en el context del mar Mediterrani. 

• Incrementar l’activitat al Port de Sagunt com a estratègia de descongestió del Port de València i 
d'especialització de l'Autoritat Portuària de València. 

• Augmentar l’autonomia de la gestió del Port / Promoure l’increment de les competències del Port 
de Sagunt per incrementar l’eficiència de la seua gestió. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntament de Sagunt, Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Ministerio 
de Fomento, Puertos del Estado, Adif y Autoridad Portuaria de Valencia. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Adif y Autoridad Portuaria de Valencia. 

INDICADORS 

Pressupost assignat a la millora d’infraestructures 

PRESSUPOST 

 

42.000.000€ 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

Inici 2016 

 

PRIORITAT 

☒ Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Potenciar la creació i consolidació 
d’entitats gestores de polígons 
industrials  
 CODI: LE5.25 

DESCRIPCIÓ 

Potenciació, suport i foment de la creació d’entitats privades gestores d’àrees industrials 
encarregades de gestionar i dinamitzador les àrees empresarials fomentant les interaccions entre les 
empreses amb l'ànim de convertir-los en centres de cooperació, competitivitat i creixement econòmic. 

Funcions: 

• Gestió i administració d’assumptes relacionats amb la zona industrial. 

• Negociar i gestionar contractes de serveis comuns: Seguretat, Gestió de residus, 
senyalització d’empreses i accessos, Serveis mèdics (mutualitat), manteniment, etc. 

• Administració del polígon. 

• Representació i defensa dels interessos del polígon davant diferents organismes. 

• Gestió i administració d’assumptes dirigits de forma individualitzada a les empreses del 
polígon. 

• Participació / Organització d’actuacions i programes de formació. 

OBJECTIUS 

• Millorar la governança de les zones industrials. 

• Suportar, representar i impulsar les àrees empresarials de la comarca, contribuint al 
desenvolupament i millora de la seua competitivitat i per tant del teixit empresarial. 

• Dotar a les àrees empresarials de les infraestructures adequades i aconseguir que els serveis es 
presten d'acord a les necessitats de les empreses i s'incorporen serveis avançats. 

• Fomentar l’associacionisme empresarial vinculat als parcs empresarials. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), Confederación Española 
de Áreas Empresariales (CEDAES) i Conselleria d’ Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball (IVACE Parcs Empresarials). 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Entitats de custòdia, Ajuntaments i Mancomunitats. 

INDICADORS 

Nombre d’entitats gestores creades 
% de zones industrials en la Comarca amb entitats de gestió 

PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2018 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 

 

 



 
 

123 
 

Millora de la mobilitat dels polígons i 
sostenibilitat del transport com a 
element de competitivitat  
 CODI: LE5.26 

DESCRIPCIÓ 

En els últims anys s'ha observat un increment de desplaçaments amb mitjans motoritzats d'ús 
individual per motiu de treball. Un dels principals factors que ha contribuït a aquest fenomen és la 
ubicació dels polígons industrials més enllà de l'àmbit d'influència del municipi, o l'absència de 
sistemes de transport col·lectiu eficients, carril bici i accessos segurs per als vianants que connecten 
els llocs de residència amb aquests polígons. Aquesta tendència ha produït un gran consum d'espai i 
energia, i uns impactes mediambientals que posen en relleu la necessitat d'aconseguir un sistema de 
transport més sostenible, equitatiu i menys depenent dels combustibles fòssils. 

Un estudi realitzat per l'Associació de Empresaris del Camp de Morvedre (ASECAM) sobre la situació 
de la mobilitat en els polígons SEPES i INGRUINSA destacava les següents conclusions: 

• El mitjà de transport mes utilitzat per a accedir al polígon és fonamentalment el cotxe, emprat 
pel 93,01% dels treballadors. 

• Sepes i Ingruinsa no compten amb servei de transport públic. No obstant açò, la contigüitat 
dels polígons industrials amb la zona urbana de Port de Sagunt possibilita els desplaçaments 
a peu, fins i tot amb bicicleta encara que les infraestructures per a aquestes formes blanes de 
desplaçament o bé presenten deficiències (cas vianants en Sepes) o bé manquen d'elles com 
és el cas del carril bici, que no obstant açò sí està present en els voltants de la zona 
industrial. 

• La majoria dels vehicles que accedeixen al polígon ho fan només amb el conductor. El 
85,54% dels cotxes o motos que arriben ho fan únicament amb només 1 ocupant. 

 

La present acció planteja el desenvolupament de mesures i accions per a millorar la mobilitat de les 
zones industrials contribuint a la reducció de les emissions de GEI: 

• Plans de transport (Plans de mobilitat) en les zones industrials de la comarca 

• Foment de la mobilitat ciclista (carril bici i establiment de bases per a aparcar bicicletes) i per 
als vianants. 

• Analitzar la viabilitat de introduir autobusos llançadora que connecte amb l’estació de tren, 
connexió amb transport públic amb les zones urbanes de Sagunt i el Port de Sagunt, 
iniciatives de cotxe compartit, etc. 

• Millores en la seguretat vial 

OBJECTIUS 

• Canviar un model de mobilitat insostenible, afavorint el desplaçament dels treballador al centre de 
treball sense la dependència actual del vehicle privat. 

• Racionalitzar l'ús de l'automòbil. 

• Fomentar l'ús d'altres mitjans de transport mes sostenibles, com ara la bicicleta o els 
desplaçaments a peu, sempre que les distàncies siguen assumibles. 

• Millorar els accessos al polígon, així com la senyalització externa i interna. 

• Millorar la seguretat vial, per als vianants i ciclistes. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments de la Comarca, Diputació de Valencia, Generalitat Valenciana (IVACE EnergIa), ASECAM i 
Sindicats. 
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FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (IVACE Energia), Diputació 
de València i Fons Europeus (Programa Civitas, Urbact III). 

INDICADORS 

% de treballadors en zones industrials que utilitzen medis no motoritzats o transport públic per a 
accedir al lloc de treball 
% de les zones industrials que han realitzat un Pla de Transport al Treball 
% de zones industrials que disposen de transport públic 
Nombre de zones industrials que han posat en marxa la iniciativa de cotxe compartit  

PRESSUPOST 

 

1.200.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

A partir del 2018 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☐ Mitja 

☒ Baixa 
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Assegurar l’òptima dotació 
d’infraestructures tecnològiques de 
les zones industrials  
 CODI: LE5.27 

DESCRIPCIÓ 

Les zones industrials del Camp de Morvedre representen fonts de creació d’activitat econòmica de 
primer ordre  a nivell comarcal. Malgrat aquest fet, no totes elles compten amb les mateixes dotacions 
tecnològiques. La implantació de Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC) als Polígons Industrials 
actualitza les seues telecomunicacions, com per exemple amb l’accés a fibra òptica, permetent una 
expansió dels diferents negocis, no sols millorant la comunicació amb els clients actuals sinó amb la 
captació de nous. 

Es necessari per tant millorar la cobertura dels serveis de telecomunicacions en les zones industrials 
de la comarca. En aquest sentit, l’Administració hauria de posar en marxa una política de finançament 
i/o inversió en telecomunicacions, per facilitar la connexió de polígons industrials i logístics de caràcter 
estratègic, orientada per criteris d’eficiència i racionalitat econòmica. 

OBJECTIUS 

• Incrementar la competitivitat de les empreses instal·lades a les zones industrials. 

• Millorar la cobertura dels serveis de telecomunicacions en les zones industrials 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments comarcals, Diputació de València, Conselleria d’ Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball (IVACE Parcs Empresarials) i entitats gestores de zones industrials. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Diputació de València, IVACE parques empresariales. 

INDICADORS 

Pressupost assignat a millores tecnològiques d’infraestructures en zones industrials 

PRESSUPOST 

 

1.200.000 € 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Promoció de la compra verda per part 
de les administracions públiques 
locals  
 CODI: LE6.28 

DESCRIPCIÓ 

La compra verda o Contractació Pública Verda (Green Public Procurement) consisteix en una 
adquisició de béns i/o serveis amb un impacte ambiental durant el seu cicle de vida menor del que 
implicaria el que s’adquireix habitualment. Aquest tipus de compra ve impulsada per l’Estratègia 
Espanyola de Desenvolupament Sostenible i en l'Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible. 
Existeixen software i manuals a disposició de les administracions per tal de gestionar aquests 
processos, com per exemple GPP-Toolkit desenvolupat per la Comissió Europea. 

Tret que les administracions públiques són grans consumidores, el fet de tenir en compte els criteris 
de compra verda permet que s’establisquen com a referent i model a seguir per a la resta 
d’institucions i empreses i constitueixen un senyal de primer ordre per als mercats. 

OBJECTIUS 

• Apostar per productes procedents d'una gestió responsable o sostenible 

• Incidir en mesures d'estalvi i eficiència per a reduir el consum d'energia 

• Afavorir el desenvolupament local a través de programes de contractació dirigits a xicotetes i 
mitges empreses, així com a entitats pertanyents a l'Economia Social 

• Garantir que tot producte provinent de països externs a la UE respecten durant la seua producció 
els drets laborals bàsics i els Drets Humans. 

• Crear i consolidar una imatge de territori compromès amb el desenvolupament sostenible. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments comarcals i altres administracions locals. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

- 

INDICADORS 

Volum de compres realitzades amb criteris de compra verda 
% de compres realitzades emprant criteris de compra verda 
% d’ajuntaments de la comarca que ha realitzat compres amb criteris de compra verda 

PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2018 

 

PRIORITAT 

☐ Alta 

☒ Mitja 

☐ Baixa 
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Foment de l’agricultura ecològica i de 
les seues industries transformadores  
 CODI: LE6.29 

DESCRIPCIÓ 

L’agricultura ecològica consisteix en el conjunt de pràctiques d’agricultura i ramaderia en les que no 
s’utilitzen productes químics de síntesi. Des de les institucions europees i des de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s’està apostant en l’actualitat 
per l’agricultura ecològica i sostenible, oferint recolzament als productors interessats en adoptar 
aquestes tècniques.  

La promoció de l’agricultura ecològica i de les industries relacionades amb aquesta al Camp de 
Morvedre es pot realitzar mitjançant diverses actuacions: 

• Foment dels circuits curts de comercialització hortofructícola en la comarca 

• Bonificacions o exempcions fiscals per als terrenys conreats en règim d’agricultura ecològica 

• Creació d’una xarxa d’agricultors i proveïdors ecològics, donant a conèixer els seus 
productes amb el recolzament de la pertinença d’un canal de distribució. 

• Presentació de casos d’èxit i experiències semblants provinents d’altres territoris i empreses, 
afavorint l’intercanvi d’informació i orientant als diferents sectors implicats. 

• Foment de la recuperació documentada dels mètodes antics de cultiu sostenibles aplicats en 
la comarca 

OBJECTIUS 

• Incrementar el valor afegit dels productes agraris de la comarca, potenciant també la seua 
transformació per cobrir un nínxol de mercat amb una demanda creixent (productes procedents 
de l’Agricultura Ecològica). 

• Millorar la competitivitat internacional dels productes agraris de la Comarca. 

• Foment de l’associació de productors ecològics per tal de facilitar l’entrada dels seus productes 
en les grans superfícies i mercats internacionals, degut a les elevades demandes d’aquests 
mercats.  

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Ajuntaments comarcals, associacions agricultura ecològica i Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

INDICADORS 

Nombre d’hectàrees de la Comarca en règim d’agricultura ecològica 
% de sòl comarcal en règim d’agricultura ecològica 
Nombre d’empreses transformadores de productes procedents d’agricultura ecològica 
Nombre de canals de distribució dels aliments ecològics comarcals 
Volum de ventes d’aliments provinents d’agricultura ecològica de la comarca 

PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2017 

 

PRIORITAT 

☒ Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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Foment d’indústries i projectes de 
transició cap a una economia baixa 
en carboni  CODI: LE6.30 

DESCRIPCIÓ 

La lluita contra el canvi climàtic des de diferents plantejaments constitueix un dels grans objectius 
actuals de la Unió Europea. El full de ruta de la UE assenyala que en 2050 hauran d'haver-se disminuït 
les seues emissions un 80% respecte als nivells de 1990 exclusivament mitjançant reduccions 
internes. 

En aquest context prenen especial rellevància les actuacions que afavoreixen una transició cap a 
economies baixes en carboni, es a dir, aquella economia que mantenint les seues activitats 
aconsegueix emetre una menor quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Dins d’aquesta 
acció hi ha una sèrie de diferents mesures a aplicar en funció de l’àmbit econòmic, sent els principals 
àmbits: la producció i distribució de l’energia, transport, edificació, indústria i agricultura.  

Un dels àmbits específics de treball és l’eficiència energètica, on s’inclou la reducció del consum 
energètic actual i també els costs econòmics associats a ells entre altres aspectes a tractar. En funció 
del sector econòmic que es tracte hi ha mesures específiques, com per exemple la recuperació del 
calor amb planxes tèrmiques en aquelles indústries amb processos tèrmics, o el canvi d’il·luminació en 
les oficines. 

La tipologia de projectes inclosos dintre d’aquesta acció inclouria: 

• Apostar per la instal·lació d’empreses i sectors nets (Energies renovables, cotxe elèctric,  

• Actuacions d’eficiència energètica i energies renovables en industries. 

• Captura i emmagatzematge de carboni en els sectors on no siga possible reduir les emissions 
per altres procediments (acer, ciment, etc.) 

• Rehabilitació energètica d’edificis 

• Projectes de transport i mobilitat sostenible. 

OBJECTIUS 

• Millora de l’eficiència energètica comarcal, especialment en aquells sectors amb elevats consums. 

• Acompliment per part de la comarca del Camp de Morvedre dels objectius establerts per la Unió 
Europea en matèria d’economies de baix carboni. 

• Avançar cap a una indústria neta i sostenible. 

ADMINISTRACIONS COMPETENTS 

Empreses, Instituto de Ahorro y Diversificación Energética(IDAE), Ministeri d’Industria, Energia i 
Turisme, Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i Unió Europea. 

FONTS DE FINANÇAMENT 

• Proyectos Clima destinats a la reducció de CO2 en sectors difusos (Magrama) 

• Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)  

• Projectes JESSICA- FIDAE destinats als finançament de projectes d’eficiència energètica i 
energies renovables. (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - IDAE) 

• Projectes urbans singulars d'economia baixa en carboni (IDAE) 

• Línia d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector 
industrial (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme). 

INDICADORS 

Nombre d’empreses verdes instal·lades  
Volum de CO2 emès pel sector industrial  
Nombre d’empreses que analitzen la seua petjada de carboni 
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PRESSUPOST 

 

- 

 

TERMINI DE EXECUCIÓ 

 

2016 

 

PRIORITAT 

☒ Alta 

☐ Mitja 

☐ Baixa 
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7. ANNEXES  



ANNEX I: QUALIFICACIÓ DEL SÒL I GRAU 
D’OCUPACIÓ DE LES PRINCIPALS ZONES 
INDUSTRIALS DEL CAMP DE MORVEDRE 

10 de Maig de 2016 
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ANNEX II: INFORME DE RESULTATS DE 
LA PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL DEL 

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ 
10 de Maig de 2016 
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INFORME DE RESULTATS DE LA PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL 
DEL FÒRUM DE PARTICIPACIÓ 
 

Identificació de reptes i oportunitats / Anàlisi DAFO 

 

Centre Cívic, Port de Sagunt 

10 de Maig de 2016 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

 

El Fòrum de Participació està integrat pels principals agents polítics, econòmics i socials de la 
Comarca del Camp de Morvedre interessats en participar en la definició i aplicació de l'Estratègia de 
Reindustrialització. 

El Fòrum de participació treballarà per a: 

• Desenvolupar una Visió per al futur de la Comarca que siga compartida pels seus habitants i 
pels agents de la vida social i econòmica  

• Identificar les Oportunitats i els Reptes als quals s'enfronta la Comarca en general i el sector 
industrial en particular per a aconseguir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i 
integrador a través d'una dinàmica de reindustrialització. 

• Identificar i definir les Línies d'actuació i/o programes concrets que, per a afrontar els reptes 
identificats, han de prioritzar-se en la pròxima Estratègia de Reindustrialització del Camp de 
Morvedre. 

 

Les conclusions de les sessions de treball, juntament amb les aportacions de la ciutadania 
incorporades a través d'altres metodologies de participació, seran la base sobre la qual es redacta 
l'Estratègia. 

 

Per a facilitar la seua participació activa i la construcció eficaç de l'Estratègia, s'ha estructurat la 
participació d'aquests agents en quatre sessions de participació: 

• Primera sessió: Identificació de les oportunitats i els reptes actuals del territori i del sector 
industrial i desenvolupament de visions de futur per al territori. Treball en grups funcionals 
(Polítics / CES /Tècnics). Data: 10 de Maig de 2016. 

• Segona sessió: Identificació i priorització de programes, actuacions i mesures (pla d'acció) 
per a ser incloses en l'Estratègia de Reindustrialització (Especialització intel·ligent i Capital 
Humà i Formació). Treball en grups mixts. Data: 18 de Maig de 2016 

• Tercera sessió: Identificació i priorització de programes, actuacions i mesures (pla d'acció) 
per a ser incloses en l'Estratègia de Reindustrialització (Model d'Innovació, 
Internacionalització, infraestructures, economia verda i circular). Data: 24 de Maig de 2016 
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• Quarta sessió: Aprovació final de l'Estratègia (presentació i feed-back de forma plenària). 
Data: pendent 

 

En aquest context, el present informe inclou els resultats que es desprenen de la primera sessió 
de treball dedicada a la identificació de les oportunitats i els reptes actuals del territori i del sector 
industrial, es a dir, a la identificació de punts forts i punts febles de diversos àmbits relacionats amb 
el territori i l’estructura productiva del Camp de Morvedre. 

 

22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  TTRREEBBAALLLL  

 

L'objecte de la primera sessió ha estat identificar els principals Conflictes / Febleses / 
Oportunitats territorials i sectorials de l'estructura productiva del Camp de Morvedre, amb 
especial incidència en el sector industrial, percebuts pels participants. La qüestió no ha de ser 
plantejada pels agents participants solament en negatiu sinó que també ha d'abordar-se des del 
punt de vista positiu, identificant tendències o potencialitats no aprofitades en el territori. 

Per tant, durant la primera sessió els agents participants han donat resposta a les següents 
qüestions: 

• Quins considere que són els principals punts forts i punts febles del sector 
industrial del Camp de Morvedre? 

• Considere que existeixen potencialitats no aprofitades en aquest camp? 

• Quines tendències dins de l'àmbit sectorial industrial he observat i poden ser 
considerades com a oportunitats? 

 

També s’incorporen a les conclusions les aportacions de la Junta de Portaveus de 
l´Ajuntament de Sagunt. 

 

Per a ajudar als assistents en la reflexió, es plantejaren alguns grans grups o possibilitats de 
categorització dels conflictes i oportunitats (àmbits temàtics), per a facilitar la seua identificació i 
agrupació. També s’inclogueren alguns exemples. 
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AT1. ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE 

Ex: Elevat pes d'empreses multinacionals relacionades amb el sector de l'automòbil amb poca 
implicació amb la comarca 

AT2. CAPITAL HUMÀ I FORMACIÓ / EMPRENIMENT 

Ex: Escassa connexió entre la formació tècnica a la comarca i les necessitats reals dels sectors 
estratègics 

AT3. MODEL D´INNOVACIÓ / I+D+i 

Ex. Deficient presència del agents del Sistema Valencià d´Innovació (Universitats, Centres 
Tecnològics,...) en la Comarca 

AT4. INTERNACIONALITZACIÓ 

Ex. Teixit industrial a la comarca amb una important tradició exportadora 

AT5. INFRAESTRUCTURES 

Ex: Nus de comunicació de primer ordre tant a nivell autonòmic com nacional (viària, 
ferrocarril, port) 

AT6. ECONOMIA VERDA I CIRCULAR 

Ex. Aposta de entitats europees i internacionals per l'economia verda i circular 

 

El desenvolupament del taller ha seguit la següent planificació: 

 

18:00 – 18:10 h Presentació de la ERICAM i de la dinàmica de participació 

18:10 – 18:20 h.     Presentació dels participants 

18:20 – 18:30 h. Presentació de les principals dades socioeconòmiques del Camp de Morvedre 

(Diagnòstic) 

18:30 – 19:30 h.  Treball en grups funcionals (Polítics / CES / Tècnics) 

19:30 – 20:15 h.  Sessió Plenària. Presentació de les principals conclusions de cada grup 

20:15 – 20:30 h. Avaluació i conclusions  
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33..  AAGGEENNTTSS  IIMMPPLLIICCAATTSS  
 

El següent quadre mostra el llistat d’assistents a la primera sessió del Fòrum de Participació: 

 
Nom Cognoms Entitat Grup Funcional 

1 Lola Torrente Rodriguez Asociación de Comerciantes Ciudad 
de Sagunto CES 

2 Francisco Giménez Vicepresident ASECAM CES 

3 Miguel A. Urbano ASECAM / Lafarge CES 

4 Francesc Cabrera FSP-UGT CES 

5 Francesc Gimeno UGT / MCA CES 

6 Pilar Tarragón Maicas UGT CES 

7 Jose Luis Aranda UGT CES 

8 Juan C. Quejada CCOO CM-AP CES 

9 Josep 
Maria Gil Alcami Regidor delegat d´Inversions i Obra 

Pública de l´Ajuntament Sagunt Politic 

10 Teresa García Muñoz Ajuntament Sagunt Polític 

11 Jose 
Manuel Tarazona Jurado Regidor d'Educació i Cultura de l' 

Ajuntament Sagunt Polític 

12 Jaime Llinares Ajuntament de Canet Polític 

13 Antoni Sanfrancisco Meseguer President de la Mancomunitat de 
les Valls Polític 

14 Maria José Mateu UJI Tècnic 

15 Esteban Mérida Ajuntament Sagunt Tècnic 

16 Paco Negre Espaitec / REPCV / UJI Tècnic 

17 Enzo Quilici Mancomunitat de les Valls Tècnic 

18 Juana Ríos IES Jorge Juan Tècnic 

19 Carles Boronat UPV Tècnic 

20 Jose Luis Sanchez Carrillo Director del IES Camp de Morvedre Tècnic 

21 Juan 
Ramón Gallego Bono UV Tècnic 

22 Jose Izquierdo Gázquez Director del IES Eduardo Merello Tècnic 

23 Vicente Rocatí REDIT Tècnic 
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44..  VVIISSIIÓÓ  DDEELL  GGRRUUPP  

 

A continuació es presenten els principals punts forts i punts febles identificats per a cadascun 
dels àmbits temàtics treballats en la sessió: 

 

4.1. ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE  

PUNTS FORTS 

• Fort potencial de la indústria agroalimentària (tradició agrària de la comarca). 

• Elevat potencial de la indústria turística i cultural. Esta indústria permet també assolir una 
millora de la imatge de la ciutat i de la comarca. 

• Potencial de desenvolupament del sector aqüícola (Piscifactories). 

• La grandària mitjana de les empreses de la Comarca del Camp de Morvedre és superior al 
de la mitjana de la província i de la Comunitat Valenciana (fortes implicacions respecte al 
impacte sobre l’ocupació, capacitat d’inversió, etc...). 

• Sectors industrials consolidats que cal mantenir. 

• Teixit empresarial estructurat al voltant d'una associació empresarial activa. 

•  Grans empreses ja implantades que poden fer de tractores de l'economia local. 

• Fabriques ja instal·lades i amb recursos per a implantar manufactura avançades i 
fabricació 4.0. 

 

PUNTS FEBLES 

• Elevat pes d'empreses multinacionals amb poca implicació amb el territori. Els centres de 
decisió s`ubiquen fora del territori. Elevats riscos de deslocalització. 

• Mancança d’empreses mitjanes amb capacitat d’adaptació i reconversió de activitat i 
producte 

• Cadena de valor no completa. La gran indústria present produeix productes intermedis i 
components, no producte final. Baix valor afegit del producte industrial. Necessitat de 
completar la cadena amb producte final. 

• Inexistència d’una política pública industrial. 



 

 

 

148 

 

• Les polítiques d’ especialització intel·ligent no s’han abordat des de la perspectiva 
comarcal 

• Falta de clústers 

• Les grans empreses han tingut un feble efecte arrossegament i tractor sobre les mitjanes i 
xicotetes empreses del territori. 

• Mancança de visió comercial de les administracions públiques per a atraure noves 
inversions. 

• Missatge públic conflictiu de la ciutat, que cal eliminar. Necessitat de construir un relat 
positiu. 

• Escassetat d'empreses basades en l'economia del coneixement. 

• Poca formació de l’empresariat local en temes de gestió i management. 

• Necessitat de fer créixer a les empreses mitjanes perquè aconseguisquen un llindar de 
rendibilitat que els permeta innovar i exportar. 

 

4.2. CAPITAL HUMÀ, FORMACIÓ I EMPRENIMENT 

PUNTS FORTS 

• Existència d’una potent infraestructura i oferta formativa (IES, Cicles FP). Bona xarxa de 
formació professional. Capacitat de fer Formació Dual. 

• Increment de la demanda de formació en Cicles Formatius a partir de la recent crisi 
econòmica. 

• Actual increment de l’oferta formativa. 

• Elevat potencial emprenedor (població cada vegada mes formada). 

• Sorgiment d’iniciatives emprenedores. Canvi de mentalitat respecte a l’empreniment dels 
estrats de població mes jove. 

• Proximitat a un important pol de start-up com és València amb iniciatives rellevants 
(Bigban Angels, Llançadora, Bbooter, Plug&Play). 

•  S'han llançat algunes iniciatives com Saguntics destinades a fomentar l’empreniment i el 
desenvolupament tecnològic. 

• Iniciatives destacades, encara que aïllades d'impulsar projectes innovadors com el premi 
“Posem la primera pedra”. 
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PUNTS FEBLES 

• Atur concentrat en els estrats de població amb menys formació. 

• Mancança d’equipaments en els centres educatius i de formació. 

• Falta de centres de formació integrals. 

• Escassa formació de graus mitjans en industries sectors emergents (agroalimentari i 
turístic). 

• Escassa adaptació i de connexió entre la formació tècnica a la comarca i les necessitats 
reals de les empreses. 

• Falta de coordinació del sistema productiu amb les universitats valencianes per localitzar i 
fomentar la cultura emprenedora en el sector industrial i de serveis avançats. 

• Descrèdit de la Formació Professional. 

• Poca oferta de formació en idiomes. 

• Falta de planificació educativa i de coordinació entre el decisors de l’àmbit industrial i 
educatiu. 

• Excessiva burocràcia i falta d’agilitat per part de les administracions en allò relatiu a la 
concessió de llicències, tramitació d’expedients, etc. 

• Poca tradició i cultura emprenedora a la Comarca. 

• Restriccions creditícies per als emprenedors i falta de finançament privat. 

• Escassos espais de coworking que fomenten el flux d'idees 

• Poc aprofitament dels fòrums d’empreniment que ja estan en marxa com Saguntics, amb 
escassa repercussió i reduït suport públic 

• Poc aprofitament de les múltiples ofertes de formació online (Mooc i similars) a l'abast de 
qualsevol i molt barates. 

 

 

4.3. MODEL D´INNOVACIÓ I I+D+I 

PUNTS FORTS 

• Experiències d’èxit de vivers per a empreses joves innovadores (Cas Canet d’En 
Berenguer). 
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• El territori valencià compta amb una potent xarxa d’Instituts i Centres Tecnològics i hi ha 
experiències de col·laboració entre empreses de la Comarca i aquestos Centres. 

• Les activitats empresarials desenvolupades per les grans empreses de la Comarca tenen 
una elevada component tecnològica. 

• Alt potencial per a la creació i atracció de Start-Ups. 

• Existència d'empreses innovadores i d'alt potencial. 

• Possible alineació amb algunes de les prioritats de l'especialització intel·ligent (RIS3) de la 
CV, com per exemple: 

o Fabricació Flexible 

o Materials avançats 

o Serveis de valor afegit a les persones mitjançant Tics 

o Tics aplicades a l'àmbit de la sanitat eficient 

o Logística i intermodalitat 

 

PUNTS FEBLES 

• Sistema i iniciatives d’innovació molt dependents de les subvencions i públiques. 

• Falta d'inversió de l'adm pública en matèria d'innovació. Falta de difusió i de comunicació 
de la existent. 

• L’I+D+i de les grans empreses està deslocalitzat. Les decisions respecte a les estratègies 
d’I+D+i de les companyies es prenen fora del territori i l’I+D+i també s’efectua en altres 
centres de producció. 

• Poc de pes del sector de serveis avançats a la comarca. El nombre de treballadors 
relacionats amb CNAEs vinculats a la recerca i l’ investigació es reduït.  

• Desconeixement de l’estat de l’I+D+i en les petites i mitjanes empreses de la comarca. Les 
fonts d’informació oficial no ofereixen dades desagregades a nivell comarcal 

• Falta de demanda d’I+D+i per part de les xicotetes empreses locals 

• Escassa vinculació de les empreses amb la xarxa d'Instituts tecnològics ja existent 

• Desconeixement i desaprofitament per part de les empreses de les múltiples línies d'ajuda 
a la R+D+i disponibles a tots els nivells (Autonòmic, Estatal, Europeu) 
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• Nul·la utilització de la figura de la compra publica innovadora per part de l'administració 
(tant local com a autonòmica) 

• Desconeixement de la possible alineació del teixit empresarial amb la estratègia 
d'especialització intel·ligent (RIS3) de la CV. 

• Falta d'un catàleg d'empreses innovadores. 

 
4.4. INTERNACIONALITZACIÓ 

PUNTS FORTS 

• Elevada capacitat exportadora per part de les empreses. Capacitat d'exportació i de 
mobilitat exterior, en relació a les infraestructures. 

• Experiències de petites empreses comarcals de sectors de NTIC operant a nivell 
internacional 

•  Vinculacions ja existents amb diversos països que seria aprofitables 

o Agermanament amb Cecina (Itàlia) 

o Alguns empresaris significatius amb relacions amb països com Xina 

o Comunitats extragueres susceptibles de ser punts d'ancoratge (el Marroc, 
Romania, Sud-amèrica) 

• Internacionalització “per se” de les empreses vinculades a grans grups i multinacionals 

• Possible efector arrossegament d'aquestes mateixes grans empreses sobre els seus 
proveïdors locals per a impulsar la seua internacionalització 

 
PUNTS FEBLES 

• Dispersió de recursos. Necessitat de concentrar els recursos existents a nivell comarcal. 

• Falta de suport als processos d’Internacionalització. 

• Escassa formació en idiomes de la població en general 

• Mancança de dades sobre internacionalització d’empreses a nivell comarcal. Les fonts 
d’informació oficial no ofereixen dades desagregades a nivell comarcal. 

• Manca de visió interna d'allò que es vol fora. 

• Desconeixement i desaprofitament dels recursos de l’IVACE Internacional i del ICEX  

• Desconeixement de casos d'èxit que puguen ser inspiradors. Posada en valor dels 
mateixos 
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4.5. INFRAESTRUCTURES 

PUNTS FORTS 

• Nus de comunicació de primer ordre tant a nivell autonòmic com nacional (viària, 
ferrocarril, port). 

• Existència de 2 aeroports operatius propers 

• Elevat potencial logístic. 

• Existència de sòl industrial disponible i capacitat de creixement. 

• Diversitat d’oferta de sòl industrial a la Comarca tant pel que fa a grandària de parcel·les 
com a preu. Capacitat d’acolliment d’empreses de tot tipus i grandària. 

• Proximitat: a menys de 375 Km de 6 de les 8 majors ciutats d'Espanya, els seus recursos, 
població, etc.  

• Eixida natural al Mediterrani des d'Aragó 

 

PUNTS FEBLES 

• Falta d’impuls del corredor mediterrani i del eix Sagunt – Zaragoza – Cantàbric. 

• Infraestructures comarcals pendents de finalització i/o execució: Desdoblament CV – 309, 
Accés A7 a Les Valls, Pont Sagunt – Canet, Vial Parc Sagunt – Port de Sagunt, Carretera 
Puçol, Parc Sagunt i eliminació del peatge de la A7. 

• Falta de connexió ferroviària del Port de Sagunt.  

• Deficient comunicació del major nucli de població (Port de Sagunt) per transport públic (ni 
metre ni ferrocarril). 

• Deficients comunicacions (transport públic) intracomarcal. 

• Manca d'inversions públiques en els polígons industrials. 

• Mancança d’infraestructures tecnològiques en els Polígons Industrials de la Comarca. 

• Mancança d’un cens d’empreses i d’un catàleg de sòl industrial a la Comarca. 

• Poca presència de dinamitzadors i gestors de polígons industrials. 

• Falta d’infraestructures logístiques. 

• Pèrdua de la plataforma intermodal. 

• Escassa freqüència de connexions de l’AVE amb les grans capitals espanyoles. 
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4.6. ECONOMIA VERDA I CIRCULAR 

PUNTS FORTS 

• Alt potencial de desenvolupament d’empreses i sectors verds i sostenibles: Energies 
Renovables, Espais Naturals d’alt valor ecològic a la comarca, agricultura i alimentació 
ecològica, planta de tractament de residus, etc. 

• Existència d’ empreses de tractament ambiental 

• Finançament europeu per al desenvolupament d’activitats en aquest àmbit 

• Existència de plantes de generació elèctriques alternatives a les centrals de carbó i amb 
menys emissions de CO2 

• Incipient foment del teletreball evitant consum de combustibles i infraestructures. 
Tecnologies ja disponibles. 

 

PUNTS FEBLES 

• La tradició industrial de la comarca no concorda amb la nova línea de treball de l’UE 
tendent a la transició cap a economies baixes en emissions de carboni. 

• Poc pes d’indústries i empreses verdes a la comarca 

• Absència d’una política activa de foment de l’economia circular 

• Escassa implantació de vehicles ecoeficients, ni infraestructures de punts carrega 

• Reduïda demanda elèctrica que posa en risc la central de cicle combinat per l'excés de 
potència instal·lada a Espanya 

• Inexistència de polítiques per a fomentar la captura de carboni mitjançant tecnologia o 
reforestacions. 

• Millorables transports públics que reduïsquen l'ús d'automòbil. 

 

4.7. ALTRES 

PUNTS FEBLES 

• Mancança de polítiques actives de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) per part de les grans 
empreses de la comarca. 
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55..  RREEPPOORRTTAATTGGEE  FFOOTTOOGGRRÀÀFFIICC  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  
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ANNEX III: INFORME DE RESULTATS DE 
LA SEGONA I TERCERA SESSIÓ DE 

TREBALL DEL FÒRUM DE PARTICIPACIÓ 
18 i 24 de Maig de 2016 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 

El Fòrum de Participació està integrat pels principals agents polítics, econòmics i socials de la 
Comarca del Camp de Morvedre interessats en participar en la definició i aplicació de l'Estratègia de 
Reindustrialització. 

El Fòrum de participació treballarà per a: 

• Desenvolupar una Visió per al futur de la Comarca que siga compartida pels seus habitants i 
pels agents de la vida social i econòmica. 

• Identificar les Oportunitats i els Reptes als quals s'enfronta la Comarca en general i el sector 
industrial en particular per a aconseguir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i 
integrador a través d'una dinàmica de reindustrialització. 

• Identificar i definir les Línies d'actuació i/o programes concrets que, per a afrontar els reptes 
identificats, han de prioritzar-se en la pròxima Estratègia de Reindustrialització del Camp de 
Morvedre. 

 

Les conclusions de les sessions de treball, juntament amb les aportacions de la ciutadania 
incorporades a través d'altres metodologies de participació, seran la base sobre la qual es redactarà 
l'Estratègia. 

 

Per a facilitar la seua participació activa i la construcció eficaç de l'Estratègia, s'ha estructurat la 
participació d'aquests agents en quatre sessions de participació: 

• Primera sessió: Identificació de les oportunitats i els reptes actuals del territori i del sector 
industrial i desenvolupament de visions de futur per al territori. Treball en grups funcionals 
(Polítics / CES /Tècnics). Data: 10 de Maig de 2016. 

• Segona sessió: Identificació i priorització de programes, actuacions i mesures (pla d'acció) 
per a ser incloses en l'Estratègia de Reindustrialització (Especialització intel·ligent i Capital 
Humà i Formació). Treball en grups mixts. Data: 18 de Maig de 2016 

• Tercera sessió: Identificació i priorització de programes, actuacions i mesures (pla d'acció) 
per a ser incloses en l'Estratègia de Reindustrialització (Model d'Innovació, 
Internacionalització, infraestructures, economia verda i circular). Data: 24 de Maig de 2016 

• Quarta sessió: Aprovació final de l'Estratègia (presentació i feed-back de forma plenària). 
Data: pendent 
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El present informe inclou els resultats que es desprenen de la segona i tercera sessió de treball 
dedicada a la identificació de línies d'actuació i projectes. 

 

 

22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  TTRREEBBAALLLL  

 

L'objectiu de la segona i tercera sessió de participació ha sigut trobar resposta de forma 
participativa als reptes detectats en el primer taller. Després de la identificació dels principals 
reptes, febleses i oportunitats de l'estructura productiva del Camp de Morvedre realitzada en el 
primer taller, celebrat el 10 de Maig, s’han identificat en aquestes dues sessions propostes, línies 
d'actuació i /o programes concrets. 

 

De manera orientativa es plantejaren les següents preguntes als participants: 
• Quines actuacions permeten afrontar els reptes identificats en la primera sessió? 
• Quines d'aquestes actuacions han de ser considerades prioritàries? 
• Quines de les problemàtiques i febleses són susceptibles de convertir-se en oportunitats 

de desenvolupament? 
• És possible aprofitar les tendències o potencialitats no aprofitades per a generar 

oportunitats de desenvolupament per a la ciutat? Com? 
• Quins canvis espere per als pròxims anys? 

 

El plantejament inicial de la sessió fou que les respostes a aquestes preguntes podien anar 
des del més genèric (grans camps o iniciatives d'actuació en el conjunt del territori) fins a idees 
concretes i tangibles. 

 

Per tal de facilitar als participants el procés de reflexió es varen adjuntar qüestions mes 
específiques als diferents àmbits de treball mencionats.  
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AT1. ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE 

• En quins àmbits disposem d'avantatge competitiu? 

• Quins són els principals actius de la comarca? 

• Quins sectors volem per a la comarca? 

• Quins sectors representen una oportunitat per a la comarca? 

 

AT2. CAPITAL HUMÀ I FORMACIÓ / EMPRENIMENT 

• Com aprofitar el capital humà disponible? Com evitar la pèrdua de capacitats del capital 
humà inactiu? 

• Com fomentar / estimular l'esperit emprenedor? 

• Cap on dirigir la formació reglada i no reglada?  

• Nous models: FP Dual 

 

AT3. MODEL D´INNOVACIÓ / I+D+i 

• Com fer partícip el Sistema d'Innovació Valencià en el procés de reindustrialització de la 
comarca? 

• Com articular un model d'innovació en la comarca? 

 

AT4. INTERNACIONALITZACIÓ 

• Com incentivar el processos d’internacionalització? 

 

AT5. INFRAESTRUCTURES 

• Quines infraestructures està demandant el sector industrial de la comarca? 

 

AT6. ECONOMIA VERDA I CIRCULAR 

• Com promoure la transició cap a economies baixes en carboni? 
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El desenvolupament d’ambdós tallers ha seguit les següents planificacions: 

Sessió 2: 

18:30 – 18:45 h.  Presentació dels resultats de la sessió 1: DAFO 

18:45 – 20:00 h.  Treball en grups en les següents temàtiques: (1) especialització intel·ligent 

i sostenible i (2) capital humà, formació i empreniment 

20:00 – 20:45 h.   Sessió Plenària. Presentació conclusions de cada grup 

20:45 – 21:00 h.  Priorització de propostes  

 

Sessió 3: 

18:00 – 18:30 h  Presentació dels resultats de la sessió 1: DAFO 

18:30 – 19:45 h.  Treball en grups en les següents temàtiques: (3) Model d´innovació / I+D+i, 

(4) Internacionalització, (5) Infraestructures, (6) Economia verda i circular. 

19:45 – 20:15 h.   Sessió Plenària. Presentació conclusions de cada grup 

20:15 – 20:30 h.  Priorització de propostes  

 

33..  AAGGEENNTTSS  IIMMPPLLIICCAATTSS  
El següent quadre mostra el llistat d’assistents a la segona i tercera sessió del Fòrum de 
Participació: 

ASSISTENTS SESSIÓ 2 
 Nom Cognoms Entitat Grup 

Funcional 
1 Marco Martínez CC.OO. CES 
2 Isidro Andujar CC.OO. CES 
3 F.J. Gimeno Pérez MCA UGT CES 
4 Francesc Cabrera FSP-UGT-PV CES 
5 Miguel Jordá UGT CES 
6 Francisco Giménez Vicepresident ASECAM CES 
7 Miguel A. Urbano Vicepresident ASECAM CES 
8 Juan E. Lostado President Mancomunitat la Baronia  Polític 
9 J.V. Muñoz Regidor Promoció Econòmica Ajuntament Sagunt Polític 

10 Manuel González Ajuntament de Sagunt Polític 
11 Raúl Castillo  Ajuntament de Sagunt Polític 
12 Jaime Llinares Ajuntament Canet Polític 
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13 Teresa García Muñoz Ajuntament Sagunt Polític 
14 Laura Fidalgo CONCIERTA Tècnic 
15 Josep Alòs Lliso Cap d'estudis IES Jorge Juan Tècnic 
16 Paco Negre Espaitec - UJI Tècnic 
17 Jose Luis Sánchez Director IES Camp de Morvedre Tècnic 
18 Esteban Mérida TAEPE Ajuntament Sagunt Tècnic 

19 Jose Izquierdo Gázquez Cap departament Fabricació Mecànica IES 
Eduardo Merello Tècnic 

20 Inma Marqués UPV Tècnic 
21 Vicente Rocatí REDIT Tècnic 
22 Juan Ramón Gallego Bono Universitat de València Tècnic 
 

ASSISTENTS SESSIÓ 3 
 Nom Cognoms Entitat Grup 

Funcional 

1 Francisco Giménez 
Rodríguez Vicepresident ASECAM CES 

2 Pilar Tarragón Maicas UGT CES 
3 Francesc Gimeno Pérez MCA-UGT CES 
4 Miguel A. Urbano Vicepresident ASECAM CES 
5 Juan C. Quejada CC.OO. CES 
6 Begoña Cortijo Garnes CC.OO. CES 
7 Francesc Cabrera FSP-UGT CES 
8 Jose Luis Aranda UGT CES 
9 Sergio Moreno Ajuntament Sagunt Polític 

10 Juan Emili Lostado Gasco President Mancomunitat La Baronia Polític 
11 Mónica Caparròs Ajuntament Sagunt Polític 
12 Pablo Abelleira Ajuntament Sagunt Polític 
13 Josep Gil Ajuntament Sagunt Polític 
14 Teresa García Muñoz Ajuntament Sagunt Polític 
15 Laura Fidalgo Marco CONCIERTA Tècnic 
16 Paco Negre Espaitec - UJI Tècnic 
17 Esteban Mérida TAE Ajuntament Sagunt Tècnic 

18 Jose Izquierdo 
Gazquez 

Cap Departament Fabricació Mecànica IES 
Eduardo Merello Tècnic 

19 Salvador Gollart Menés Professor IES Camp de Morvedre Tècnic 
20 Inmaculada Marqués UPV Tècnic 
21 Vicente Rocatí REDIT Tècnic 
22 J.M.  Tarazona Ajuntament Sagunt Tècnic 
23 Juan Ramón Gallego Bono Universitat de València Tècnic 
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44..  VVIISSIIÓÓ  DDEELL  GGRRUUPP  

 

A continuació es presenten totes les propostes, línies d’actuació, accions i projectes 
identificats per a cadascun dels àmbits temàtics treballats en les sessions. Entre parèntesi es 
mostren les votacions rebudes per la proposta durant la fase de priorització d’accions. Aquestes 
valoracions han de ser considerades a títol orientatiu ja que algunes de les propostes incloses en 
el següent llistat varen ser rebudes en dies posteriors al desenvolupament de les sessions a través 
dels diferents mecanismes de participació habilitats, per tant no varen ser sotmeses a la valoració 
dels assistents. 

 

4.1. ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE  
 

A. Mesures relacionades amb l’atracció d’empreses i activitat econòmica al territori 

1. Elaboració d’una guia i/o catàleg del sòl industrial comarcal amb informació rellevant per a 
potencials inversors: preus, grandària parcel·les, sectors, usos, especialització productiva dels 
diversos espais industrials de la comarca, etc. Aquest catàleg hauria d’incloure un cens o 
inventari de recursos, per tal d’obtenir un diagnòstic rigorós dels recursos de la comarca que 
suposen avantatges competitius respecte a altres zones o entorns industrials, per tal de 
posicionar-se com a pol d’atracció d’indústries i empreses. (1) 

2. Creació d’una Oficina Comarcal per a l’atracció d’inversions industrials encarregada de: 

2.1. Oferir un servei complet d’acompanyament a inversors que integre tot el cicle de vida 
de posada en marxa d’un establiment industrial (ventanilla única): Selecció i compra de 
sòl industrial, tramitació de llicencies i expedients administratius, recerca d’ajudes 
(europees, nacionals, autonòmiques,...), suport als processos de contractació (amb 
col·laboració amb els ADL de la comarca), etc. (5) 

2.2. Desenvolupament d’un Pla de Màrqueting per atraure noves empreses: Difusió i 
comunicació, assistència a fires i trobades sectorials dels sectors considerats objectius, 
networkings, missions comercials inverses, etc. (4) 

2.3. Aplicació de noves fórmules de venda de sòl industrial públic. 

2.4. Observatori de tendències. (3) 
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3. Millora de la plataforma logística, identificant per als diferents sectors les seues necessitats, 
tenint en compte els balanços d’importació i exportació de cadascun d’ells. (3)  

4. Agilització de processos administratius, millorant el temps de resposta. Especialment en 
temps d’entrega de llicències d’activitat i altres procediments necessaris per a l’establiment i 
funcionament de les empreses. Avançar-se a les necessitats de les empreses per tal de 
facilitar-los una ràpida instal·lació (7) 

5. Posada en valor del territori respecte al territori adjacent; en especial el sòl públic industrial, 
afavorint-ne la seua comercialització. (4) 

6. Incorporar mecanismes que permeten flexibilitat en la organització i parcel·lació de Parc 
Sagunt: dimensions, preus del sòl, etc.  

7. Recolzament d’actuacions i projectes per consens polític, evitant la incertesa ocasionada pels 
canvis de govern. (3) 

8. Promoció d’un fòrum científic amb empreses dels sectors més emergents. 

 

B. Mesures dirigides al desenvolupament i creixement empresarial 

9. Programes de creixement empresarial: 

9.1. Ajudes a la contractació, especialment noves contractacions. (2) 

9.2. Programes d’innovació per a les PIMES. 

10. Foment de la connexió entre: 

10.1. Empreses i Instituts Tecnològics.(2) 

10.2. Empreses a nivell comarcal, afavorint les possibles sinèrgies entre elles i aplicant el 
concepte “km 0”. 

11. Elaboració d’un cens de recursos per tal de facilitar les gestions a les empreses i permetre la 
seua fàcil identificació, incloent (2): 

11.1. Cens d’empreses i activitats empresarials 

11.2. Vivers empresarials i espais de coworking 

11.3. Serveis a empreses 

11.4. Empreses i entitats proveïdores de Recursos Humans 
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12. Fomentar i completar la cadena de valor dels sectors assentats a la comarca, promocionant 
la fabricació avançada i amb l’atracció de les empreses regionals. (7) 

13. Reforç del recolzament tècnic de sindicats i la patronal en les organitzacions i empreses on 
participen, així com expandir els organismes amb els quals hi tenen participació. 

14. Identificació dels problemes i reptes que van a tindre les empreses en un futur, a mig i llarg 
termini, tant a nivell de sector, com cada empresa a nivell individual. Caldria articular o 
desenvolupar un treball acurat d´estudi per sectors, i de contacte amb les empreses.   

15. Definir serveis avançats per a les empreses existents i possibilitats per a les emergents. 

 
C. Mesures i propostes relacionades amb l’especialització sectorial 

16. Apostar pels sectors industrials amb implantació a la comarca: cement, metal·lúrgia, química 
i vidre. (7) 

17. Aplicació de les següents mesures dirigides al sector agroalimentari per tal de reforçar el seu 
creixement: 

17.1. Potenciació de les empreses de serveis agraris, permetent una difusió 
d’innovacions. 

17.2. Creació d’una xarxa formal de cooperatives juntament amb comerços privats i amb 
la participació d’associacions professionals agràries ubicades en la comarca i en 
territoris adjacents amb tradició agrària. 

17.3. Avaluació de l’estat d’explotacions agràries per tal de millorar la possibilitat d’accés 
a ajudes d’agricultura sostenible tret que és un dels eixos centrals de la Conselleria 
d’Agricultura.  

18. En l’àmbit de sector de serveis avançats: 

18.1. Propiciar la creació/potenciació de acceleradores d’empreses especialitzades en 
l’àmbit dels serveis avançats. 

18.2. Vincular i apropar els sectors més tradicionals als sectors més avançats (ex. TICs). 

18.3. Recuperar i promocionar el desenvolupament d'associacions com ara l’APM 
(Associació de Professionals de Recursos Humans i Direcció d’Empreses) com a 
instrument essencial de la difusió de les pràctiques més avançades en gestió 
empresarial entre empreses. 

19. Foment i atracció de la industria 4.0. (4) 
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20. Elaboració d’una estratègia turística integrada, per tal de millorar l’articulació entre els 
diferents destins turístics de la comarca.  

21. Estudi de les possibilitats de la industria aqüícola i de tota la seua cadena de valor. 

22. Estudi de mercat sobre sectors emergents i les possibilitats de la Comarca en estos sectors. 

 

 

4.2. CAPITAL HUMÀ, FORMACIÓ I EMPRENIMENT 

 

A. Mesures relacionades amb la millora i adquisició de capacitats del capital humà 

1. Creació d’un fòrum d’empreses i centres formatius, per a fomentar la articulació i 
col·laboració efectiva entre aquestos agents (9). Des d’ aquest fòrum podem potenciar-se i 
desenvolupar-se diversos projectes i actuacions: 

1.1. Identificació de les necessitats formatives de la comarca, tenint en compte les 
mancances laborals en les empreses.  

1.2. Millorar la comunicació entre les necessitats formatives i del desenvolupament de 
noves competències per les empreses de la zona, així com les capacitats i 
competències desenvolupades per empresaris, professionals i ciutadans en general 
de la comarca. 

1.3. Coordinació amb les Administracions Públiques amb competències en matèria 
d’educació i formació per tal d’adequar l’oferta d’estudis i formativa a les 
necessitats de les empreses de la zona. 

1.4. Identificació de les necessitats en les empreses de treballadors amb formacions 
específiques. 

1.5. Implicació de les empreses en programes de formació especialitzada o 
microformació. 

1.6. Foment de les pràctiques formatives en les empreses de la comarca.  

1.7. Apropar als estudiants les activitats productives de la comarca així com a les 
possibles problemàtiques associades a aquestes, per exemple intensificant les 
visites a les empreses. 
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1.8. Afavorir la interacció entre els centres i les empreses mitjançant l’enfocament dels 
projectes formatius a les necessitats de les empreses. Anualment les empreses 
podrien oferir projectes als centres, i podrien sorgir inquietuds en nous projectes 
de millora, noves iniciatives de productes, etc. 

1.9. Cessió d’equipament per part de les empreses als centres formatius. La cessió 
d’equipament obsolet per a les empreses pot implicar una gran millora en 
l’equipament amb el que es formen els alumnes. 

2. Formació dirigida a empresaris i gestors: 

2.1. En matèria d’expansió de negoci (internacionalització, diversificació, especialització 
intel·ligent,.. (1) 

2.2. Posada en marxa d’un programa de mentors empresarials, a partir de personal 
amb experiència que puga aportar coneixements en matèria de gestió empresarial. 

3. Foment de mecanismes d’interrelació entre els agents involucrats en els processos de 
desenvolupament empresarial. (6) 

4. Posada en marxa d’un Pacte Territorial per l’Ocupació, amb l’objectiu de coordinar les 
necessitats laborals comarcals, permetre la inserció laboral d’aturats, i a més, gestionar i crear 
ajudes destinades a la creació i cerca de treball. (2) 

5. Potenciar la Formació Professional en els sectors d’energia i temes marítims especialment.  

6. Per a potenciar la indústria-negoci turístic, podria promoure’s la creació d´un Centre de 
Turisme (CdT) Podria ser un centre que s´especialitzara en aspectes concrets de la formació: 
Professionalització del sector hostaler, creació d’una escola de referència en formació de 
restauració, a l´estil de les escoles franceses. 

 

B. Mesures destinades a la creació d’un context favorable a la posada en marxa d’iniciatives 
emprenedores 

7. Promoció del contacte entre els creadors d’idees (potencials emprenedors) i inversors. (8) 

8. Creació de vivers d’empreses i espais de coworking mitjançant la cessió d’espais públics i 
espais per a l’empreniment, incloent assessorament mitjançant programes de mentoring. 
Compromís de romandre en la comarca per part de les empreses usuàries dels espais. (1) 

9. Creació d’una escola d’inversors, destinada a aquells possibles inversors a nivell comarcal que 
vullguen destinar part del seu capital al finançament de noves iniciatives empresarials. (1) 
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10. Elaboració d’un programa específic d’informació per als ADL; aquesta oficina és la més 
pròxima al territori podent resoldre els dubtes en matèria de creació d’empreses i per tant 
necessita tenir informació pertinent del procés. 

11. 1. Agilització dels tràmits administratius per a la creació d’empreses, essent l’administració la 
que s’avança a les necessitats de les empreses per tal de facilitar-los una ràpida instal·lació. 
(6) 

12. Fomentar el coneixement i reconeixement de la dimensió socialment creativa i compromesa 
de l’activitat emprenedora/empresarial. 

13. Proporcionar un espai de trobada i interacció de tots els projectes d’empreniment de base 
local en el sector de serveis avançats en les empreses i altres sectors.  

 

 

4.3. MODEL D´INNOVACIÓ I I+D+I 

 

A. Mesures destinades a articular un model d’innovació a nivell comarcal 

1. Creació d’una antena/oficina d’innovació en la comarca que s’encarregue d’assessorar en la 
redacció de sol·licituds de projectes d’innovació, difondre i informar sobre ajudes i 
subvencions existents, programes nacionals i europeus (Info Days). (4)  

2. Creació d’una oficina de REDIT per a reforçar la presència dels instituts tecnològics i afavorir 
les sinèrgies entre les empreses industrials existents.  

3. Creació d’un fòrum o observatori de la innovació que oferisca assessorament a les empreses 
en funció de les seues demandes, no sols dins del marc comarcal sinó també tenint en compte 
altres territoris, destacant els territoris adjacents a la comarca. (8)  

4. Creació d’un grup de treball encarregat (Pacte Industrial) de detectar les necessitats del 
mercat i sobretot de grans empreses amb l’objectiu d’oferir ràpidament respostes per part de 
les empreses i administracions del territori. (2) 

5. Optimització i coordinació dels recursos existents en la comarca en matèria d’I+D+i, 
intentant eliminar barreres administratives, per tal que no hi haja elements duplicats que 
caiguen en desús.  
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6. Coordinació entre els diversos agents implicats en el procés de reindustrialització; per tal 
d’orientar-los durant el desenvolupament del procés, coordinant les seues accions i evitant 
que hi haja actuacions que creen interferències entre elles. (1) 

7. Donar difusió a la informació referent al procés de reindustrialització i realització de trobades 
de recerca de solucions. Tant a l’inici com al transcurs del procés apareixeran diferents 
experiències i coneixements per part dels agents, aquesta informació permet avaluar les 
accions preses i a més, rectificar i/o reconduir el procés en cas necessari.  

8. Aconseguir un compromís entre administracions públiques, agents socials i societat civil per 
a impulsar una estratègia de competitivitat en el conjunt de sectors productius de la comarca 
basada en la innovació, el desenvolupament sostenible i la igualtat de gènere. 

9. Propiciar la creació de clubs i altres espais de trobada formals i informals d’empreses i 
directius de la comarca. Estimular sinèrgies entre la indústria i altres sectors productius de la 
comarca, en especial entorn a projectes d’innovació.  

10. Foment/intensificació del desenvolupament de comunitats de pràctica (persones que 
desenvolupem el mateix treball) i comunitats epistèmiques (persones que comparteixen el 
treball de desenvolupament del coneixement) i/o amb participació de la comarca.  

11. Afavorir la inserció de persones de la comarca en comunitats de pràctica i epistèmiques 
externes i foment de la interacció entre comunitats de pràctica i epistèmiques de la zona, per 
exemple entre enginyers d’empreses industrials i investigadors d’universitats i centres 
d’investigació.  

12. Afavorir la inserció de tècnics, empresaris, professors, investigadors, etc. de la zona en xarxes 
de software lliure. 

 

B. Mesures destinades a potenciar l’I+D+i en les empreses 

13. Foment d’organitzacions empresarials innovadores mitjançant l’aplicació de beneficis fiscals 
per a aquelles empreses que es dediquen o que apliquen criteris d’innovació.  

14. Afavorir el desenvolupament en la comarca de les activitats de I+D+i de les grans empreses 
nacionals i multinacionals de la zona, sobre la base de la creació d’un entorn vibrant i creatiu. 

15. Aplicació d’innovació en els sectors tradicionals, especialment en els proveïdors. (4) 

16. Potenciació de l’efecte tractor de les grans empreses, creant una relació win-win. (1) 
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17. Jornades de difusió de les activitats realitzades pels Instituts Tecnològics en les empreses de 
la comarca.  

18. Millora dels coneixements de les empreses en matèria de protecció d’innovacions, en especial 
en propietat intel·lectual industrial i patents.  

19. Detecció dels projectes d’innovació disruptiva; aquest procés permet que apareguen nous 
productes a partir d’elements que inicialment no tenen cabuda en un mercat ja establert i 
consolidat, però aprofitant que son elements punters i innovadors aconsegueixen una major 
atracció del públic i acaben desplaçant el mercat al seu favor. Aquesta detecció pot permetre 
que les empreses ja establertes en el territori apliquen millores per a no quedar-se obsoletes, 
i per a que noves empreses es creen aprofitant la baixa competència que ofereix un mercat 
nou. 

 

C. Mesures destinades a integrar la variable I+D+i en el processos i procediments públics 

20. Foment de la compra pública innovadora des de les administracions; similar a com les 
empreses adquireixen les millores tecnològiques disponibles per als seus processos 
productius.  

21. Ús de TIC en l’administració pública per a permetre una major difusió de la informació i, a 
més, reduir costos.  

22. Incorporació de criteris d’innovació en els concursos i contractes públics.  

23. Potenciació dels Ajuntaments com a espais d’experimentació per aplicar mesures que 
després es podran utilitzar o adaptar en l’entorn empresarial o d’altres administracions.  

24. Potenciació del paper dels tècnics municipals en les tasques d’assessorament i informació en 
matèria; el posicionament dels tècnics com a elements de referència permet una agilització 
del procés davant els possibles dubtes dels diferents agents.  

 

 

4.4. INTERNACIONALITZACIÓ 

 

A. Mesures per a incentivar els processos d’internacionalització en les empreses 
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1. Identificació d’empreses del territori en presència en altres països, creant un efecte tractor en 
altres empreses. Afavorir que compartisquen la seua experiència i servisquen com a model 
per a aquelles empreses que desitgen internacionalitzar-se. (1) 

2. Potenciar una xarxa de comercialització en termes logístics per a aprofitar possibles sinèrgies 
entre empreses i així optimitzar recursos. 

3. Promoció de  la participació conjunta en fires internacionals. 

4. Promocionar l’organització de fires, trobades i/o congressos internacionals en la comarca, 
en àmbits industrial, empresarial, sindical, històric-patrimonial, científic, etc.  

5. Promoció de joint-ventures i altres formes de cooperació de les empreses de la zona amb 
empreses estrangeres o d’altres regions.  

 

B. Mesures destinades a la millora del programes formatius i els processos d’informació 

6. Informació a les empreses en matèria d’internacionalització. Assessorar a nivell comarcal en 
matèria d’internacionalització, especialment en la distribució internacional dels productes.  

7. Potenciació de programes Erasmus per a la recepció d’alumnes. (2) 

8. Formació en idiomes. Reforçar l’oferta d’idiomes en l’Escola Oficial. 

 

C. Mesures destinades a la creació de xarxes formals i informals de suport als processos 
d’internacionalització 

9. Propiciar la comunicació entre empreses de la comarca que vullguen expandir-se en altres 
regions amb professionals i universitaris emigrants de procedència comarcal instal·lats en 
l’exterior. 

10. Mobilitzar la població immigrant amb residència o no en la comarca que estiga interessada 
en involucrar-se en facilitar transaccions comercials, cooperació internacional i cooperació 
empresarial amb altres països. Mobilitzar també tots els residents de la comarca amb 
experiència en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament.  

11. Propiciar la incorporació de titulats immigrants residents en la zona en empreses de la 
comarca dedicades a la importació i exportació, activitats portuàries de connexió, dret 
internacional, etc.   
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12. Millora de les infraestructures turístiques per a afavorir la internacionalització, mitjançant la 
captació de turistes a la zona es poden captar potencials inversors o empresaris interessats en 
la comarca o en expandir alguna de les empreses comarcals en els seus països.  

 

D. Altres mesures 

13. Desenvolupament d’una marca comarcal com per exemple de l’oli, segells de qualitat, etc. 
Elements que permetran promocionar el producte comarcal a diferents nivells. (1) 

14. Potenciar el centre de distribució, expandint així els diferents negocis comarcals. (1) 

15. Involucrar al govern regional en un conjunt d’actuacions específiques per a propiciar la 
internalització del Camp de Morvedre.  

 

4.5. INFRAESTRUCTURES 

 

A. Mesures destinades a la millora i optimització de les infraestructures comarcals 

1. Finalitzar totes les infraestructures pendents de finalització i/o execució: Desdoblament CV – 
309, Accés A7 a Les Valls, Pont Sagunt – Canet, Vial Parc Sagunt – Port de Sagunt, Carretera 
Puçol, millora connexions viàries del Port de Sagunt, soterrament de vies, finalització de Parc 
Sagunt i desdoblament de l’autovia d’accès, eliminació del peatge de la A7. (4) 

2. Posar en valor l’estació de Renfe, major freqüència de circulació de trens i aturades dels trens 
de llarga distància que paren en aquesta estació. 

3. Perllongar la línia actual de rodalies de Renfe de Sagunt a Port de Sagunt. 

4. Perllongar la línia de metro des de Rafelbunyol fins a Sagunt i Port de Sagunt 

5. Modernització de la línia ferroviària de Sagunt-Saragossa i millora de la situació de Sagunt 
com a eixida la plataforma logística de Saragossa-Aragó. 

6. Potenciació de l’eix cantàbric i mediterrani. 

7. Augmentar l’autonomia de la gestió del Port. 

8. Potenciació de les inversions en el port comercial com a estratègia de descongestió del port 
de València i d'especialització de l'Autoritat Portuària de València. 

9. Visió ampliada de la comarca mitjançant un “enfocament global” i propiciant una interacció 
amb els territoris veïns per compartir elements. 
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10. Millora de les info-estructures, en particular de l'accés a Internet en la comarca. 

11. Facilitar l’intercanvi científic i institucional amb altres regions mediterrànies amb 
problemàtiques metropolitanes, industrials i logístiques, turístiques, etc. com per exemple 
Provenza. 

12. Estudi rigorós de les infraestructures existents i les possibilitats que ofereixen, així com definir 
un pla estratègic d’infraestructures per a establir interconnexions entre diferents pols logístics 
com ara Saragossa i València; Definició d’un projecte consensuat amb els grups polítics, de 
reivindicació d’inversions en millora de les infraestructures existents, així com la possible 
creació de noves.  

 

 

B. Mesures destinades a la millora de les infraestructures de les zones industrials de la 
comarca 

13. Potenciar les entitats gestores de polígons industrials i del territori. (6) 

14. Millora de la mobilitat dels polígons i sostenibilitat del transport. (1)  

15. Cens o catàleg de recursos disponibles en la zona industrial, incloent recursos hídrics, 
carreteres, etc.  (1) 

16. Millorar l’estat del PI SEPES 

17. Implantació de TIC en els polígons industrials, donant i actualitzant les telecomunicacions 
d’aquests,  per exemple amb millora de la xarxa d’internet (fibra òptica). 

18. Comercialització adequada del sòl industrial, per tal d’evitar especulacions i facilitar la 
implantació i expansió d’empreses al territori.   

19. Connexió dels espais industrials i tecnològics per a la realització de la reindustrialització 
desitjada.  

 

 

4.6. ECONOMIA VERDA I CIRCULAR 

A. Mesures destinades a promoure la transició cap a economies baixes en carboni 

1. Incloure incentius en els plecs de condicions adreçades a les empreses compromeses 
mediambientalment que desitgen instal·lar-se. Premiar/ fer prevaler/incentivar (primar) 
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empreses amb compromís ambiental, així com aquelles que milloren el seu nivell d’eficiència 
ambiental. (4) 

2. Ajudes a les empreses que reduisquen i minimitzen la contaminació ambiental. (2) 

3. Fomentar l’ús de tecnologies verdes i ecològiques. Aplicar beneficis fiscals si s’utilitzen 
tecnologies verdes. 

4. Aprofitament de l’elevada exigència ambiental d’algunes de les grans empreses de la comarca 
per tal d’ampliar els coneixements cap a altres sectors, ampliant-se la cadena de valor 

5. Foment de la compra verda per part de les administracions públiques. 

6. Limitar i regular els sectors més contaminants. 

7. Foment de l’eficiència energètica. 

8. Foment del sector del reciclatge.  

9. Estimular la creació d’un “pol de competitivitat” amb el complex siderúrgic-energètic-logístic 
de la zona a manera de partenariat públic-privat que agrupe a tots els agents econòmics, 
socials i de la societat civil de la comarca per a promoure projectes ambientals en la indústria, 
l'agricultura, etc. i l'economia de la comarca en general”. 

 

B. Foment de l’agricultura ecològica i de les seues industries transformadores 

10. Foment dels circuits curts de comercialització hortofructícola en la comarca.  

11. Diagnosi de la situació en la que es troben els diferents subsectors de l’agricultura comarcal 
per tal d’adaptar-se i accedir a ajudes d’economia ecològica de la nova política de la 
Conselleria d’Agricultura.  

12. Foment de la recuperació documentada dels mètodes antics de cultiu sostenibles aplicats en 
la comarca.  

13. Foment de la inserció dels agricultors de la comarca en xarxes d’agricultors i proveïdors 
ecològics. (com per exemple els que hi ha en l’Horta) 

14. Aprofitar l’existència en la comarca d’una important i moderna planta de sucs per a promoure 
un projecte integral de reutilització de tots els subproductes de la taronja.  

15. Presentació en el Camp de Morvedre d’experiències de comerciants i tècnics del sector agro-
comercial de projectes ambientals d’altres territoris. 
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55..  RREEPPOORRTTAATTGGEE  FFOOTTOOGGRRÀÀFFIICC  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  
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ANNEX IV: 
PRIORITZACIÓ 

D’ACCIONS I LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 



  
 

184 
 

  



  
 

185 
 

Annex III: Priorització d’accions i Línies estratègiques del Pla de 
Reindustrializació del Camp de Morvedre  

 

Les sis Línies Estratègiques del pla es sotmeteren a un procés de participació on els diferents 
agents implicats pogueren expressar les seues inclinacions cap a quines de les línies i les seues 
accions haurien de ser executades amb més prioritat.  

Per tal de realitzar aquest procés participatiu, es va realitzar una sessió participativa del fòrum 
d’agents, juntament amb la facilitació d’un formulari on-line. Aquest formulari, realitzat 
mitjançant la plataforma de Google, prenia com a objectiu la selecció de les principals accions 
de cada Línia Estratègica partint del llistat amb totes les accions d’aquesta Línia. Finalment, es 
va demanar als participants la priorització de les sis Línies.  

 

Els resultats obtinguts després de realitzar aquest procés de priorització son els següents:  
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Priorització de les Línies Estratègiques 
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Priorització de les accions per a cadascuna de les Línies Estratègiques  

LE.1 Atracció d’empreses, creixement empresarial en àrees d’especialització intel·ligent i 
sostenible i lluita contra l’atur 

 

 

 

 

  

Alta 
•Acció 1: Pacte Industrial de la Comarca del Camp de Morvedre (PICAM) 
•Acció 2: Oficina Comarcal atracció inversions industrials 
•Acció 5: Programa ajudes reindustrialització 

Mitja 
•Acció 6: Acceleració empreses serveis avançats 

Baixa 
•Acció 3: Guia i/o catàleg sòl industrial comarcal 
•Acció 7: Guia i/o catàleg on-line recursos empreses 
•Acció 4: Ordenança de Grans Projectes 
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LE.2 Millora i adquisició de capacitats per part del capital humà i foment de les iniciatives 
emprenedores 

 

 

 

 

  

Alta 
•Acció 13: Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) 
•Acció 9: Pacte Territorial per l’Ocupació  del Camp de Morvedre 

Mitja 
•Acció 8: Òrgan de participació planificació formació professional integrada 
•Acció 10: Participació empreses en processos formatius 
•Acció 11: Processos informació i orientació en ESO i batxillerat 

Baixa 
•Acció 12: Estudi prospectiva necessitats d'ocupació i formació 
•Acció 14: Vivers d’empreses i espais de coworking 
•Acció 15: Xarxa comarcal d’emprenedors, inversors i empreses de serveis avançats 
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LE.3 Foment i potenciació de la R+D+i en les empreses 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

•Acció 16: Antena/oficina / fòrum d’innovació comarcal 
•Acció 17: Programa d’ajudes i aplicació d’avantatges fiscals a 

la R+D+i en la empresa 

Mitja 
•Acció 19: Criteris d’innovació en el processos de 

l’Administració publica 

Baixa 
•Acció 18: Jornades informatives i de difusió R+D+i 
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LE.4 Promoure els processos d’internacionalització de les empreses 
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LE.5 Infraestructures al servei de la reindustrialització i la internacionalització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

•Acció 24: Port comercial de Sagunt  
•Acció 22: Millora i modernització d’infraestructures 

comarcals 

Mitja 

•Acció 23: Connexions ferroviàries de llarga distancia i de 
rodalies 

•Acció 27: Infraestructures tecnològiques zones industrials  

Baixa 
•Acció 25: Entitats gestores de polígons industrials  
•Acció 26: Mobilitat polígons i sostenibilitat del transport 
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LE.6 Promoció i suport a la transició cap a economies baixes en carboni  
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