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1. INTRODUCCIÓ 

Pactem Nord té com a objectiu principal l'abordatge de la problemàtica de la 

desocupació en el territori des de diferents perspectives. Així ha treballat des 

de l'any 2001, en l'àmbit de la inserció laboral de les persones desocupades, 

mitjançant la proximitat dels seus serveis al territori. Aquests serveis, en 

matèria d'intermediació laboral, han comptat des de l'inici amb el suport del 

teixit local empresarial, vertader motor d'ocupació local. 

D'aquesta manera, l'entitat va incorporar en 2014 una nova metodologia 

d'acompanyament en matèria de responsabilitat social, amb un enfocament 

molt pràctic, per a possibilitar accions en les empreses que redunden, 

prioritàriament, en la millora de la gestió de les persones treballadores en les 

empreses locals amb atenció a la inserció laboral de persones que presenten 

majors dificultats. Aquesta metodologia de treball s'ha realitzat, des de llavors, 

comptant amb la participació de les associacions empresarials consorciades 

(ASIVALCO i AUPIM) i, per descomptat, amb totes les empreses a les quals 

hem tingut el plaer d'acompanyar en el desenvolupament d'iniciatives de RSE. 

El treball iniciat de manera incipient l'any 2008, vinculat a la promoció d'un 

territori socialment responsable, es va veure considerablement reforçat l'any 

2018 amb la posada en marxa dels itineraris empresarials en matèria de 

responsabilitat social. Una metodologia nova en la qual s'incorporen 

aprenentatges derivats de l'execució de projectes d'inserció laboral en els quals 

la participació de les empreses és un element nuclear. 

Aquesta publicació respon a la necessitat d'una de les línies de major potencial 

en el territori associat a l'ocupació, incloent un conjunt de pràctiques en matèria 

de responsabilitat social de les nostres empreses locals des d'una estreta 

col·laboració en l'àmbit de la inserció laboral i de la igualtat. 

Des de la subscripció al maig de 2001 del Pacte Territorial d'Ocupació, fins a la 

recent renovació del mateix l'any passat 2021, la promoció de la 

Responsabilitat Social entre els agents que conformen la comarca és una
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important línia de treball transversal pel seu impacte en el benestar de les 

persones a través de la millora de l'ocupació i de la disposició d'oportunitats 

laborals entre les persones desocupades. Per això, recollíem en 2018 en 

l'edició núm. 24 de l'Observatori d' ocupació de Pactem Nord en la publicació 

denominada: “Pràctiques de responsabilitat social empresarial a l´Horta Nord”, 

un conjunt de bones pràctiques que facilitaven “familiaritzar a les xicotetes i 

mitjanes empreses locals amb el concepte de Responsabilitat Social, informant-

les, acompanyant-les i posant a la seua disposició eines i metodologies per a la 

seua gestió”. En aquest segon treball volem mostrar noves pràctiques que 

diferents empreses locals han realitzat en matèria de responsabilitat social, 

incorporant un total de 38 fitxes associades a altres tantes empreses. 

Des d'aquestes línies, agrair el treball realitzat per l'equip de professionals de 

Pactem Nord i a les empreses del territori, perquè amb l'esforç que realitzem 

perseguim fomentar un territori socialment responsable i, com a tal, capaç de 

mirar a les persones més desfavorides per a brindar noves oportunitats 

d'ocupació que afavorisquen el progrés equilibrat de la ciutadania. 

Juan Antonio Sagredo Marco. 

President del Consorci Pactem Nord. 

 
Vicepresidències de Pactem Nord: 

1ª Vicepresidencia. María Elena Camarero Benítez, (regidora de l'Ajuntament de Puçol) 

2ª Vicepresidencia. Joan Orts Ruiz, (regidor de l'Ajuntament de Meliana) 

3ª Vicepresidencia. Miguel Chavarría Díaz, (alcalde de l'Ajuntament d´Alboraia) 

4ª Vicepresidencia. Juan Carlos Gallart Limonge, (CCOO, representació sindical) 

5ª Vicepresidencia. Salvador Serrano Burguera, (AUPIM, representació empresarial)
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2. EL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D´OCUPACIÓ, PACTEM NORD 

2.1. Breu caracterització territorial i empresarial  
 
En aquest apartat recollim una síntesi1 de les principals dades i de diferents 

informes que es realitzen mensualment des de l'observatori d' ocupació de 

Pactem Nord, així com de les publicacions realitzades recentment, entre elles, 

“Estudio socioeconómico de l´Horta Nord 2008”, “Análisis territorial de l´Horta 

Nord” 2017 i “Elementos diagnósticos de l´Horta Nord” 2020, totes pertanyents 

a la col·lecció “Territorio y políticas sociales” de Pactem Nord. En les següents 

línies recollim una breu caracterització del territori i del teixit empresarial. 

 

L'Horta Nord és una comarca del total de 16 en què es divideix la província de 

València. Compta amb una extensió de 192 km² (inclosos 15 km² de Poblats 

del Nord de València), la qual cosa suposa un 1,8% del total de la província. Se 

situa en l'àrea metropolitana de la ciutat de València, la qual modula 

significativament les dinàmiques i tendències de l'Horta. Limita al nord amb el 

Camp de Morvedre; al sud amb l'Horta Oest i amb el terme municipal de 

València; a l'est amb la mar Mediterrània i a l'oest amb el Camp del Túria. La 

grandària dels seus termes municipals oscil·la entre els 0,03 km² d'Emperador i 

els més de 35 km² de Paterna, sumant un total de 191,6 km². 

 

L'altitud mitjana de les seues poblacions és de 20 metres sobre el nivell de la 

mar, variant entre els 7 i els 53 metres. Integren l'Horta Nord els següents 23 

municipis: Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, 

Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, 

Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, La Pobla 

de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes 

Blanques i Vinalesa, amb una superfície total de 176.36 km². 

 

 

 
1 Per a una informació més detallada sobre l'anàlisi territorial de l´Horta Nord, es recomana consultar les 
publicacions especialitzades realitzades pel Consorcio Pactem Nord, recollides en el seu directori web: 
www.consorcio.info 
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Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Albalat dels Sorells 1.973 1.886 3.859 2.025 1.912 3.937 1.915 1.985 3.900 2.066 1.970 4.036 2.014 2.014 4.028

Alboraya 11.301 11.262 22.563 11.944 11.628 23.572 11.802 12.229 24.031 12.629 12.112 24.741 12.722 12.182 24.904

Albuixech 2.015 1.983 3.998 2.006 1.914 3.920 1.931 1.980 3.911 2.131 2.020 4.151 2.159 2.030 4.189

Alfara del Patriarca 1.602 1.599 3.201 1.632 1.587 3.219 1.630 1.718 3.348 1.705 1.577 3.282 1.725 1.576 3.301

Almàssera 3.738 3.512 7.250 3.749 3.544 7.293 3.565 3.743 7.308 3.828 3.610 7.438 3.814 3.619 7.433

Bonrepòs i Mirambell 1.742 1.683 3.425 1.774 1.733 3.507 1.774 1.855 3.629 1.897 1.841 3.738 1.928 1.852 3.780

Burjassot 19.603 18.602 38.205 19.427 18.214 37.641 18.106 19.469 37.575 19.991 18.641 38.632 20.040 18.672 38.712

Emperador 304 333 637 327 357 684 368 339 707 338 350 688 341 357 698

Foios 3.551 3.411 6.962 3.639 3.455 7.094 3.564 3.670 7.234 3.775 3.677 7.452 3.804 3.698 7.502

Godella 6.833 6.409 13.242 6.811 6.314 13.125 6.302 6.729 13.031 6.832 6.299 13.131 6.757 6.270 13.027

Massalfassar 1.188 1.161 2.349 1.247 1.228 2.475 1.229 1.233 2.462 1.284 1.271 2.555 1.290 1.284 2.574

Massamagrell 7.813 7.678 15.491 7.859 7.705 15.564 7.710 7.843 15.553 8.150 8.013 16.163 8.147 7.985 16.132

Meliana 5.321 5.280 10.601 5.358 5.254 10.612 5.240 5.438 10.678 5.594 5.376 10.970 5.549 5.377 10.926

Moncada 11.012 10.848 21.860 11.032 10.874 21.906 10.602 11.021 21.623 11.250 10.771 22.021 11.203 10.672 21.875

Museros 2.975 3.009 5.984 3.123 3.203 6.326 3.087 3.077 6.164 3.234 3.362 6.596 3.209 3.409 6.618

Paterna 33.513 33.435 66.948 33.724 33.432 67.156 33.963 34.584 68.547 35.906 35.129 71.035 36.109 35.252 71.361

Pobla de Farnals, La 3.715 3.899 7.614 3.841 3.949 7.790 3.885 3.862 7.747 4.011 4.117 8.128 4.079 4.126 8.205

Puig de Santa Maria, El 4.594 4.503 9.097 4.571 4.312 8.883 4.200 4.418 8.618 4.470 4.248 8.718 4.488 4.249 8.737

Puçol 9.733 9.577 19.310 9.776 9.565 19.341 9.639 9.892 19.531 9.983 9.754 19.737 10.136 9.839 19.975

Rafelbunyol 4.316 4.253 8.569 4.457 4.369 8.826 4.361 4.509 8.870 4.652 4.497 9.149 4.757 4.594 9.351

Rocafort 3.493 3.313 6.806 3.471 3.348 6.819 3.441 3.563 7.004 3.748 3.566 7.314 3.807 3.638 7.445

Tavernes Blanques 4.766 4.539 9.305 4.761 4.527 9.288 4.441 4.654 9.095 4.741 4.483 9.224 4.725 4.480 9.205

Vinalesa 1.623 1.543 3.166 1.651 1.593 3.244 1.622 1.723 3.345 1.757 1.655 3.412 1.777 1.674 3.451

146.724 143.718 290.442 148.205 144.017 292.222 144.377 149.534 293.911 153.972 148.339 302.311 154.580 148.849 303.429

50,52% 49,48% 50,72% 49,28% 49,12% 50,88% 50,93% 49,07% 50,94% 49,06%

2017 2020

Total

2021

Evolución de la población por municipio en l´Horta Nord

Horta Nord
2011 2014

 

• Demografia 

La comarca registra un total de 303.439 persones, això és, 154.580 dones i 

148.849 homes (última dada publicada per l'INE a data 01/01/2021). Paterna, 

Burjassot, Alboraia i Moncada són els municipis amb major població. En 

contraposició, Emperador, Alfara del Patriarca, Vinalesa i Bonrepòs i Mirambell 

els que menor població tenen. 

 

En relació al sexe, en termes generals, es contemplen més dones que homes 

en la majoria dels municipis, amb l'excepció d'Emperador, Museros i La Pobla 

de Farnals amb un major nombre d'homes. Es fa esment a Albalat dels Sorells 

per tindre el mateix nombre de dones i homes (2.014 persones). 

Elaboració pròpia. Font: Institut Nacional d'Estadística (INE) 

 

En termes percentuals, un 50,9% són dones i un 49,1% són homes. Aquesta 

xifra s'ha mantingut constant en el temps, ja que des de 1991 no es registren 

canvis substancials en l'evolució de la població en l´Horta Nord. En referència a 

l'anàlisi interanual, l'any 2017 es produeix un intercanvi d'acord amb el 

percentatge, anotant un 49,1% de població femenina i un 50,9% de població 

masculina. 
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Respecte als últims deu anys, Museros és el municipi en el qual més ha crescut 

la població (creixement del 9,6%), seguit d'Alboraia i Bonrepòs i Mirambell 

(9,4%). 

L'Horta Nord presenta una densitat de població de 1.693 habitants/km², molt 

superior a la de la província de València (237 habitants/km²) i a la de la CV 

(215 habitants/km²). 

 

  
Elaboració pròpia. Font: INE 

 
Des de 1991 la població ha anat en augment tant en dones com en homes, 

encara que cal tindre en compte el descens produït en 2013 i 2014 quant als 

homes. La major pèrdua poblacional, en termes absoluts, es va produir entre 

els joves (franja d'edat de 15 a 39 anys) i entre el grup d'edat de 75 a 79 anys. 

L'emigració juntament amb la disminució de la població estrangera resident 

també van ser factors claus per al decreixement poblacional. Aquest fenomen 

es va produir a escala nacional donant lloc a una reducció de població 

generalitza en tot el país. La Comunitat Valenciana va ser una de les quals va 

registrar una major pèrdua d'habitants, juntament amb Catalunya i Madrid, 

d'acord amb les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.  
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Elaboració pròpia. Font: INE 

 

 

• Ocupació 

 
D'acord amb l'anàlisi general, la desocupació afecta a la comarca a 19.446 

persones, això és, 11.9116 dones i 7.530 homes, a l'abril de 2022. En 

referència al mes d'abril de l'any 2021, la desocupació ha disminuït en 4.496 

persones i respecte del mes de març de 2022 s'ha in crementat en 30 

persones. El perfil de la persona desocupada repercuteix en major mesura 

sobre les dones , situant-se entorn del 60%. 

 

Intermensual 

mar.-22-abr.-

22

Interanual abr.-21-abr.-

22

Mujeres 11.916 39 -2.358

Hombres 7.530 -9 -2.138

Total 19.446 30 -4.496

Menores de 25 años 1.543 -5 -1.025

Mayores de 25 años 17.903 35 -3.471

Agricultura 327 -7 -93

Industria 2.214 2 -522

Construcción 1.535 -9 -267

Servicios 14.495 9 -2.969

Sin empleo anterior 875 35 -645

Edad

Valores absolutos 

abr.- 22

Variaciones

Horta Nord

Sectores

Sexo

  
Elaboració pròpia. Font: LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 

 

 
En l'evolució del nombre de persones inscrites com a demandants d'ocupació 

en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en els municipis que 

integren l´Horta Nord, observem un brusc increment en el nombre de persones 

inscrites com a demandants d'ocupació en el període comprés entre desembre 
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de 2007 i desembre de 2013. Un període coincident amb la crisi econòmica. En 

aquest període el nombre de persones desocupades inscrites en les oficines de 

LABORA va créixer en 22.918, situant-se aquesta xifra al desembre de 2013 en 

33.748. Des de llavors, es va produir un descens continuat fins a maig de 2019 

(19.501 persones desocupades inscrites).  

 

Amb la irrupció del SARS-CoV-2, la desocupació ha crescut en 5.093 persones 

entre maig de 2019 i juny de 2020 (24.594 persones en situació de 

desocupació). Des de llavors la desocupació ha seguit una línia poc constant 

en el temps amb augments i disminucions. D'abril a juliol de 2021 la 

desocupació va començar a disminuir, però a l'agost de 2021 es constata un 

augment notori de la desocupació situant-se en 23.632 persones demandants 

d'ocupació. Al setembre de 2021 la desocupació descendeix fins a gener de 

2022, observant en aquest mes un nivell de desocupació que no es registrava 

des de 2019. En l'actualitat (abril de 2022) es registren 19.446 persones en 

desocupació, xifra que està incrementant lleument des de febrer de 2022. 

 

* Mes de referència maig, tenint-se en compte el mes d'abril en 2022. 
Elaboració pròpia. Font: LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 

 

Referent a l'evolució en la distribució de contractes de treball segons la seua 

duració, s'observa l'increment de la contractació indefinida el mes d'ab ril de 

2022 en la comparativa interanual i intermensual .  
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A l'abril de 2021, es registra un 16,1% de contractes de treball de caràcter 

indefinit i a l'abril de 2022 un 45,04% enfront del 31,1% de març de 2022.  

Les dades analitzades han servit per a donar a conéixer els primers efectes de 

la reforma laboral en el mercat laboral, introduïda pel Reial decret llei 32/2021, 

de 28 de desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de 

l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. D'aquesta 

manera, és necessari indicar l'augment dels contractes de treball de caràcter 

indefinit en el territori, aconseguit xifres rècord en el registre de la 

contractació laboral de caràcter indefinit a la com arca . 

 
Elaboració pròpia. Font: LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 

 
 

• Sistema productiu 

 
El mapa sectorial que l'Horta Nord presenta en l'actualitat és el resultat d'una 

sèrie de processos que han vingut desenvolupant-se al llarg de les últimes 

dècades. Les transformacions experimentades per l'estructura pro ductiva  

de la comarca en els últims quaranta anys resulten molt significatives: Mentre 

que, en 1981, un 12,4% de la població s'ocupava en l'agricultura, un 36,55% ho 

feia en la indústria, un 12,2% en la construcció i un 37,85% en els serveis, 

actualment, la comarca ha perdut quasi íntegrament el pes agríc ola (ocupa 

el 1,16%), i s'ha convertit clarament en més tercià ria (74,8% de la població 

ocupada) . 
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1981 2001 2021

Sector primario 12,40% 2,60% 1,16%

Sector industria 36,55% 27,00% 17,24%

Sector construcción 12,20% 11,00% 6,80%

Sector servicios 37,85% 59,00% 74,80%

Perspectiva temporal de la distribución de personas 

trabajadoras por sector de actividad en l´Horta Nord

  
Elaboració pròpia. Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

 
Actualment, a l´Horta Nord es registren 10.653 empreses  (TGSS, setembre 

de 2021). La distribució de les empreses per sectors i municipis dona mostres 

de la prominència del sector serveis representant un 79,5% a l'Horta Nord. El 

pes de les empreses en aquest sector està per damunt del 60% en tots els 

municipis, arribant a superar el 90% a Rocafort (95,7%) i Godella (91,8%). El 

sector industrial és el segon de major rellevància, ocupant un espai especial a 

Rafelbunyol (23,2%), Museros (19,3%) i Massalfassar (17,4%). El sector de la 

construcció aconsegueix el seu major pes a Vinalesa (18,7%) i Massamagrell 

(16,6%). Per part seua, el sector primari té un pes escàs en tots els municipis 

de la comarca, sent Albalat dels Sorells i Bonrepòs i Mirambell els municipis 

amb més importància del sector amb al voltant del 7%. 

Si atenem el conjunt dels municipis, quasi el 80% de les empreses es troben 

en el sector serveis , mentre que a penes un 2% pertany al sector primari. La 

indústria i la construcció tenen un pes similar (9%) quant al nombre d'empreses 

a l´Horta Nord. 

 

  
Elaboració pròpia. Font: TGSS. 
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Respecte a les dades estadístiques referents a les persones treballadores 

autònomes,  es comptabilitza un total de 22.067 a data de setembre de 2021. 

Rocafort és el municipi de l´Horta Nord amb major pes d'autònoms/es d'acord 

amb la distribució en el sector serveis (83,8%). Respecte al total, Paterna 

(4.855), Burjassot (2.252) i Alboraia (1.941) són els municipis amb major 

nombre de persones treballadores autònomes. 

 
 

Otros 

servicios

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total Total %

Albalat del Sorells 13 3,72% 50 14,33% 42 12,03% 19 5,44% 39 11,17% 21 63,00% 165 244 69,91% 349

Alboraya 90 4,64% 161 8,29% 155 7,99% 153 7,88% 256 13,19% 186 9,58% 940 1.535 79,08% 1.941

Albuixech 22 6,25% 55 15,63% 37 10,51% 8 2,27% 45 12,78% 32 9,09% 153 238 67,61% 352

Alfara del Patriarca 8 2,81% 50 17,54% 41 14,39% 10 3,51% 32 11,23% 20 7,02% 124 186 65,26% 285

Almàssera 37 6,72% 56 10,16% 48 8,71% 27 4,90% 72 13,07% 39 7,08% 272 410 74,41% 551

Bonrepòs i Mirambell 9 2,82% 55 17,24% 35 10,97% 19 5,96% 34 10,66% 20 6,27% 147 220 68,97% 319

Burjassot 29 1,29% 165 7,33% 338 15,01% 102 4,53% 394 17,50% 220 9,77% 1.004 1.720 76,38% 2.252

Emperador 5 5,43% 5 5,43% 10 10,87% 5 5,43% 5 5,43% 6 6,52% 56 72 78,26% 92

Foios 23 3,91% 74 12,59% 62 10,54% 33 5,61% 88 14,97% 54 9,18% 254 429 72,96% 588

Godella 27 2,31% 98 8,39% 103 8,82% 113 9,67% 146 12,50% 75 6,42% 606 940 80,48% 1.168

Massalfassar 8 3,15% 40 15,75% 14 5,51% 9 3,54% 28 11,02% 16 6,30% 139 192 75,59% 254

Massamagrell 22 2,08% 105 9,92% 162 15,30% 52 4,91% 191 18,04% 106 10,01% 421 770 72,71% 1.059

Meliana 79 9,01% 102 11,63% 99 11,29% 48 5,47% 111 12,66% 70 7,98% 368 597 68,07% 877

Moncada 32 2,26% 145 10,26% 243 17,20% 69 4,88% 197 13,94% 113 8,00% 614 993 70,28% 1.413

Museros 12 2,48% 64 13,25% 64 13,25% 34 7,04% 54 11,18% 37 7,66% 218 343 71,01% 483

Paterna 26 0,54% 317 6,53% 565 11,64% 435 8,96% 705 14,52% 397 8,18% 2.410 3.947 81,30% 4.855

Pobla de Farnals, La 12 1,79% 81 12,11% 68 10,16% 37 5,53% 84 12,56% 82 12,26% 305 508 75,93% 669

Puig de Santa Maria, El 11 1,52% 84 11,60% 60 8,29% 73 10,08% 85 11,74% 58 8,01% 353 569 78,59% 724

Puçol 28 1,99% 126 8,94% 151 10,71% 140 9,93% 159 11,28% 152 10,78% 654 1.105 78,37% 1.410

Rafelbunyol 13 1,79% 69 9,52% 112 15,45% 59 8,14% 86 11,86% 59 8,14% 327 531 73,24% 725

Rocafort 11 1,33% 80 9,66% 43 5,19% 77 9,30% 83 10,02% 51 6,16% 483 694 83,82% 828

Tavernes Blanques 10 1,68% 62 10,44% 98 16,50% 25 4,21% 66 11,11% 61 10,27% 272 424 71,38% 594

Vinalesa 8 2,87% 35 12,54% 36 12,90% 11 3,94% 21 7,53% 22 7,89% 146 200 71,68% 279

TOTAL 535 2,42% 2.079 9,42% 2.586 11,72% 1.558 7,06% 2.981 13,51% 1.897 8,60% 10.431 16.867 76,44% 22.067

Municipio
Sector Primario Sector Industria Construcción

Servicios

Total
Comercio al por 

mayor

Comercio al por 

menor
Hostelería

NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIO

Total Servicios

  
Elaboració pròpia. Font: TGSS. 
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Sector industrial 

La indústria ha anat perdut pes específic en termes  d'ocupació  en les 

últimes dècades, mantenint-se en els últims anys i ocupant actualment el 

17,24%. El model industrial de l'Horta Nord es caracteritza per la xicoteta 

dimensió de les empreses, i resulta àmpliament dive rsificat , sense que es 

produïsca en la mateixa una especialització clara en cap sector industrial que 

resulte predominant i que articule entorn del mateix la indústria comarcal. 

Apareix, per contra, un ampli ventall de branques industrials en el qual només 

alguna d'elles presenta una major presència relativa, però sense arribar a 

constituir-se en l'activitat motriu de la comarca. 

No obstant això, trobem un important nucli d'especialització entorn de la 

indústria metalmecànica,  que constitueix un conglomerat en el qual s'integren 

les activitats amb major implantació en la zona. La més important és la 

metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, però també la fabricació de 

material elèctric, electrònic i òptic i la fabricació de maquinària i de material de 

transport. 

Pel que respecta a la distribució espacial de les activitats industrials, el primer 

tret a destacar és que es localitza en els municipis de Paterna, Alboraia,  

Moncada, Albuixech i Rafelbunyol .  

 

Comerç al detall  

El subsector comerç minorista  és el que 

més predomina dins del sector serveis 

(21,8%), seguit de comerç majorista i de 

l'hostaleria. Les activitats de les llars com a 

ocupadors del personal domèstic i les 

activitats esportives, recreatives i 

d'entreteniment són les que tenen menor 

repercussió quant a l'esmentada distribució 

de treballadors/res amb tot just un 1%. 

 
Emprenedora de Moncada. 2020.
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Elaboració pròpia. Font: TGSS. 

 
 

La creixent importància de les activitats terciàries és un dels elements clau en 

la dinàmica de l'economia de l´Horta Nord. Per això, cal tindre present la 

importància de la digitalització en el sector comercial, ja que la major part de la 

de la producció comarcal està vinculada a aquest sector i un nombre rellevant 

de persones treballadores estan englobades dins d'algun dels seus subsectors. 

 

Es considera al comerç electrònic com una de les àr ees estratègiques 

més importants per a l'economia europea , treballant sota la premissa que, 

en el futur, gran part del comerç es realitzarà a través d'Internet.  

En l'enquesta realitzada per Pactem Nord publicada en l'estudi: “Elementos 

diagnósticos de l´Horta Nord” 2020, el 41,27% de la ciutadania assenyala que 

hi ha mancances en la possibilitat de la compra online. 
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Elaboració pròpia. Valoració de l'oferta comercial en el territori. 

 
 

A pesar que la percepció més estesa sobre la presència digital del comerç a 

l'Horta Nord siga la que falta camí per recórrer per a aconseguir un grau òptim 

de digitalització, el comerç local ha de fomentar aquesta via per a una 

adequada instauració en l'economia digital. 
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2.1. Declaracions Institucionals cap a un Territori  Socialment 
Responsable 

 
El compromís amb la corresponsabilitat territorial en diverses àmbits s'ha vist 

confirmat, des de l'origen del Pacte Territorial d'Ocupació l'any 2001, amb la 

subscripció de diferents documents de caràcter institucional que defineixen les 

línies de treball fonamentals del Pacte. Aquestes línies de treball, assentades 

en els estudis realitzats recentment, suposen per als agents implicats/des 

l'assumpció d'aquests compromisos i el desenvolupament de l'estratègia 

comarcal d'ocupació que té per finalitat principal abordar la problemàtica de la 

desocupació en el territori des de diferents perspectives. 

 

D'aquesta manera, s'han signat diverses declaracions institucionals per part 

dels ajuntaments, sindicats i associacions empresarials, així com diferents 

Pactes Territorials d'Ocupació: 

 2001, Paterna. “Firma del I Pacto Territorial de Empleo 2”. 

 2003, Moncada. “Proceso de ampliación  del Pacto Territorial de 

Empleo”. 

 2004, el Puig de Santa Maria. “ I Declaración Institucional de El Puig 

por la Formación y Empleo ". 

 2007, el Puig de Santa Maria. “II Declaración Institucional de El Puig 

hacia una comarca socialmente responsable ". 

 2015, Massamagrell. “Renovando compromisos locales por el 

empleo”.  

 
2 Origen de la constitució del Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo, Pactem Nord. 2002. 
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 2021, Alboraia. Es renova el Pacto Territorial para la Creación de 

Empleo, Pactem Nord3, amb un nou document denominat: “VALOR 

LOCAL: aunando esfuerzos por el empleo y el impulso  del 

territorio”.  

 

 

 

 

 

 

 

Representants de les institucions signants. Alboraia, 2021. 

 

En aquest últim text subscrit per representants de l'administració autonòmica a 

través de Labora (Servei Valencià d'Ocupació i Formació), de les 

administracions locals dels 23 municipis que integren l´Horta Nord a través dels 

seus alcaldes i alcaldesses, dels sindicats, de les associacions empresarials i 

de les federacions comarcals d'associacions de dones i de comerços i 

empreses, s'incorpora explícitament línies de treball que guarden una relació 

directa amb la responsabilitat social i la corresponsabilitat. 

 

1. L'ocupació i la formació de les persones demandants d'ocupació, 

amb atenció a les persones amb majors dificultats. 

2. La promoció econòmica del territori i el desenvolupament local. 

3. La vertebració i corresponsabilitat territorial . 

4. L'observació, investigació i innovació en processos de 

desenvolupament local. 

5. Foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes des d'una 

perspectiva laboral. 

 
3 S'incorpora en aquest text el teixit associatiu de la dona (Federació de dons i col.lectius per la igualtat de l'Horta 
Nord) i del comerç de proximitat (Facenord, Federació d'associacions de comerç i empreses de l'Horta Nord) de 
l´Horta Nord. 
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 Trobada Interterritorial de Pactes Territorials d'Ocupació. Burjassot. Novembre, 2018. 

 

És necessari destacar, donada la trajectòria del Consorcio Pactem Nord en 

l'àmbit de la intermediació laboral i 

l'enfortiment dels recursos 

d'inclusió social, ocupació i 

formació dels municipis 

consorciats, el treball que s'ha 

realitzat en el territori. Afegir també 

els aprenentatges adquirits i la 

col·laboració amb diferents xarxes 

i entitats en aquest àmbit. Per 

exemple, en l'àmbit de la Xarxa de Territoris Socialment Responsables, (Red 

Retos4)  

 

 
4 Coordinada pel Ministeri de Treball, la Xarxa Reptes està formada per un conjunt d'entitats que aporten 
coneixements, experiències i bones pràctiques per a avançar cap a un Territori Socialment Responsable. 
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Pactem Nord s'ha plantejat durant aquests anys el repte d'unir els interessos 

dels diferents grups per a proposar iniciatives, que permeten potenciar 

relacions de cooperació entre els agents principals amb l'objectiu de generar 

xarxes i aliances estables de tota mena, des de la realitat local i amb una clara 

orientació a la cerca de solucions eficaces. Per a això amb els estudis realitzats 

recentment s'han definit diferents estratègies territorials, des de la consideració 

de l'existència d'un conjunt de problemàtiques ben diagnosticades, en l'àmbit 

de l'ocupació. 

 

 
Accions en Instituts d'Educació Secundària. Puçol, 2022. 



 

 
23 

 

2.2. Valor local. Perspectiva corresponsable de tre ball. 
 
Com hem referit anteriorment, les entitats que integren el Pacte Territorial per a 

la Creació d'Ocupació, Pactem Nord, han proposat un nou marc de treball 

denominat “VALOR LOCAL: conjuminant esforços per l'ocupació i l'impuls del 

territori”, que defineix els eixos principals de treball per als pròxims anys. 

Aquest document, assentat en els informes i estudis elaborats recentment5, 

facilita una senda de treball creant eines del treball realitzat en el territori. 

 

Fins a la consecució d'aquest document, des del text originari subscrit al maig 

de 2001, el desenvolupament de diferents iniciatives vinculades a l'abordatge 

de la problemàtica de la desocupació des de l'àmbit local, han aportat un 

conjunt de pràctiques i aprenentatges que ens permet reforçar un dels 

enfocaments de major transcendència que derivava de la pròpia Estratègia 

Europea d'Ocupació6: “la cooperació efectiva i ampliada” dels diferents agents 

que conformen el territori amb atenció a les iniciatives d'ocupació.  

 

 
Jornada de la secretaria tècnica. Almàssera, 2021. 

 
5 Vegeu en www.consorci.info “Elementos diagnósticos de l'Horta Nord. 2021” i “Análisis territorial de l’Horta Nord. 
2017” 
6 “Los Pactos Territoriales para el Empleo se fundamentan en la propuesta formulada por la Comisión Europea, en la 

Cumbre del Empleo de Lisboa (2000), sobre la necesidad de implicar a todos los agentes sociales y económicos en el 

diseño y gestión de las políticas de desarrollo local y de empleo de ámbito territorial, elaborando estrategias que se 

adapten a la realidad local”. (Vegeu en www.consorci.info, “Guía de Pactos Territoriales de empleo de la 
comunidad Valenciana. 2007. Ed. Consorcio Pactem Nord”  
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Des de l'Estratègia Europea d'Ocupació de l'any 1997 amb el reconeixement 

explícit de la transcendència de “dimensión local de las iniciativas de empleo” 

fins a l'Estratègia Europa 20207, amb el desenvolupament d'iniciatives que 

permeten “una economía con un alto nivel de empleo que promueva la 

cohesión económica, social y territorial”, es requereix de propostes pràctiques 

que integren el concurs de la base del territori, perquè és ací on es despleguen 

la pràctica totalitat d'iniciatives (siguen de l'índole que siguen). La pròpia 

Estratègia Europa 2020 continua proposant la RSE com un element 

transcendental en establir la necessitat de “modernizar y consolidar nuestras 

políticas de empleo, educación y formación y de los sistemas de protección 

social mediante el incremento de la participación laboral y reduciendo el 

desempleo estructural, así como promoviendo la responsabilidad social de las 

empresas”. 

 
En aquest sentit, des d'una perspectiva temporal, s'han travessat diferents 

moments en els quals les crisis econòmiques han ocasionat impactes negatius 

en els nivells d'ús del mercat de treball que fonamentalment han incidit en les 

persones més desfavorides8. Així, el desenvolupament conjunt d'una mirada 

corresponsable  sobre la problemàtica de la desocupació es configura com la 

principal eina per a facilitar la inserció laboral i la inclusió social de persones en 

risc o situació d'exclusió social, situant-se entre els objectius fonamentals del 

Pacte Territorial d'ocupació. 

 

D'aquesta manera, els diferents projectes d'ocupació que s'han desenvolupat 

venen mantenint una línia de treball que persegueix la cerca de dinàmiques 

integradores des de la cooperació amb l'empresariat local i amb els serveis 

socials i d'ús dels diferents municipis que formen part de l'estratègia comarcal 

d'ocupació.  

 
7 Comunicació de la Comissió denominada: “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, COM. (2010) 2020 final de 3.3.2010”. Crecimiento integrador: una economía con un alto 

nivel de empleo que promueva la cohesión económica, social y territorial. 
8 Sense anar més lluny, la recent crisi derivada de la pandèmia sanitària va afectar de manera molt significativa a 
persones joves i dones (Vegeu en www.consorci.info “Estrategias territoriales y elementos diagnósticos en l'Horta 
Nord. 2021”) 
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Lliurament a Pactem Nord de la Font d'Or d'Asivalco. Paterna, 2022. 

 

El paper del teixit empresarial local, al costat de les persones emprenedores 

que han constituït una empresa, i el treball de les entitats socials en el territori 

és essencial en aquesta comesa. Per això, l'entitat va posar en marxa des de 

l'any 2007 bienalmente, el lliurament dels Distintius Pactem Nord a la 

Corresponsabilitat Territorial en matèria d'Ocupació, uns distintius que tenen 

per objectiu posar en valor el treball que realitzen en l'àmbit de l'ocupació les 

empreses i entitats en el territori. 

 

Els Distintius Pactem Nord han incorporat al llarg dels anys diverses categories; 

en l'última edició de 2021 s'incorporen aquestes categories: “Bones pràctiques 

en inserció laboral”, “Gestió responsable de persones”, “Empresa igualitària en 

clau de gènere”, “Empresa o entitat compromesa amb el territori”, 

“Emprenedoria responsable” i un “Esment especial: Empresa integradora”. En 

altres edicions es van incorporar categories com la “Gestió de la Diversitat”, el 

“Respecte i promoció del medi ambient: l'Horta Nord” o el reconeixement a 

“Estudis i investigacions”. 

 
Lliurament dels Distintius Pactem Nord a la Corresponsabilitat Territorial. El Puig de Santa Maria, 2019. 
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Però per a l'impuls d'aquesta perspectiva corresponsable de treball  es 

requereix a més de propostes pràctiques i metodologies de treball capaços de 

sistematitzar processos d'inserció laboral en les empreses des de la conjugació 

d'interessos i, en última instància, des de la responsabilitat social que moltes de 

les empreses del territori venen exercint en el marc d'una dimensió social l'eix 

fonamental de la qual, des de la nostra humil opinió, és la inserció laboral de 

persones en situació de dificultat. Per tant, facilitar oportunitats laborals és una 

de les prioritats de major transcendència que únicament és factible en el mercat 

de treball ordinari a través de la participació activa de les empreses locals del 

territori i de la seua involucració en el desenvolupament harmònic del territori. 
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Platja del Puig de Santa Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horta Nord. 
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3. PROPOSTA TÈCNICA DE TREBALL: ITINERARIS EMPRESARIALS EN MATÈRIA DE 
RSE 

 
Atés que el nostre territori, tal com es desprén de l'apartat denominat 

caracterització territorial i empresarial, està compost per un teixit empresarial 

compost majoritàriament per PIMES i micro pimes, la nostra proposta es va 

iniciar amb l'objectiu de donar suport a aquest tipus d'empreses, de manera 

fàcil i adaptada a la seua realitat i necessitats. Per descomptat, encara que les 

mesures proposades són molt adequades per a petites i mitjanes empreses, 

també podrien ser de gran utilitat per a tota mena d'organitzacions i entitats 

més grans. 

Partim, en el seu moment, del que es considerava la primera definició de RSE 

introduïda per Howard R. Bowen en 1953 amb el llibre denominat: “Social 

Responsibilities of the Businessman”, un treball de referència en l'àmbit de la 

responsabilitat social empresarial. En aquest llibre es definia per primera 

vegada la responsabilitat social empresarial com “prendre decisions per a 

seguir línies d'acció que són desitjables en termes dels objectius i valors de la 

societat”. Bowen pensava que la responsabilitat social era “una idea voluntària 

dels empresaris per a intentar contrarestar els problemes econòmics i 

aconseguir els objectius de la seua organització”. Aquesta voluntarietat , en 

l'actualitat està encara vigent per a les petites empreses, però ha canviat per a 

les grans empreses, entitats o organitzacions, que ja han de dur a terme 

documents, plans o memòries de sostenibilitat; per exemple, plans d'igualtat9 

en empreses de més de 50 treballadors/res, o memòries de sostenibilitat10 a 

partir d'una plantilla de 250 emprats/des. 

Òbviament, al marge de la voluntarietat de les accions en matèria de RSE, la 

veritat és que en els últims 50 anys la preocupació social i política per aspectes 

 
9 El Real Decreto-ley 6/2019 va establir l'obligatorietat de tindre plans d'igualtat a les empreses de més de 50 
treballadors/res, que s'implementaria d'una forma gradual al llarg de dos anys. Així, en 2020, havien de tindre 
aprovat el seu pla les empreses d'entre 151 i 250 persones treballadores. Al març de 2021, les empreses d'entre 101 
i 150 persones treballadores, i a partir del 7 de març de 2022, totes les empreses amb més de 50 persones 
treballadores. 
10 El 28 de desembre de 2018, el Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar la Ley 11/2018 de Información no 
Financiera y Diversidad (LINF). Aquest fet finalitza el procés de trasposició a l'ordenament jurídic espanyol de la 
Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo que va portar a l'aprovació del Real Decreto-ley 
18/2017, de 24 de noviembre. Amb un termini d'adaptació de tres anys, en l'exercici 2021, és aplicable a totes 
aquelles societats amb més de 250 persones treballadores. 
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associats a la lluita contra la pobresa, la integració, la inserció laboral o, entre 

altres, la greu evolució mediambiental del planeta provocada per l'activitat 

humana, a la vista del model econòmic imperant, ha obligat els governs a 

legislar i, per tant, a obligar la ciutadania i teixit empresarial a respectar la 

legislació vigent. Això, el respecte a la llei, en la nostra opinió, no hem de 

situar-ho en l'àmbit de la RSE, la qual transcendeix del mer compliment 

legislatiu, proposant enfocaments més amplis. 

 

Considerem també el que en 1999 Kofi Annan proposara en el Pacte Mundial 

de les Nacions Unides, on el 38% de les 2.000 organitzacions signants eren 

petites i mitjanes empreses, a través de les següents paraules: “Triem 

reconciliar les forces creadores de l'empresa privada amb les necessitats dels 

menys avantatjats i amb les exigències de les generacions futures”. Ens 

donava a entendre que durant el segle XXI es demanaria major protagonisme 

de tot tipus d'empreses en la consecució de les millores socials i econòmiques 

dels territoris on actuen. 

 

Des de la perspectiva de l'ètica, voldríem destacar la següent reflexió d'Adela 

Cortina recollida en un article denominat: “Ética, economía y empresa11”. Tal 

reflexió planteja que “considerar el interés propio como único motor del mundo 

económico es suicida”.  

 
V Edició dels Premis Incorpora en la Comunitat Valenciana. Novembre, 2013. 

 
11 Cortina, A. “Ética, economía y empresa”, El País, Tribuna (16 dic 2016)  
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Des d'aquestes consideracions realitzem un plantejament a les empreses 

flexible, ordenat i a mitjà i llarg termini, basat en la correlació de l'ètica de les 

empreses i la seua activitat empresarial com a eix des del qual aconseguir 

beneficis de diversa índole i la seua sostenibilitat.  

 

A continuació, abordarem de manera resumida les bases generals de la nostra 

proposta tècnica de treball amb empreses i persones desocupades, així com 

una actualització de la legislació en matèria de responsabilitat social 

empresarial. Repassarem i nomenarem els distintius, segells, guardons i 

certificats més rellevants en aquesta matèria. Finalment abordarem les nostres 

eines en matèria de RSE. 
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3.1. Les bases generals 
 

Pactem Nord, des d'una perspectiva corresponsable en l'àmbit de l'ocupació, 

ha vingut impulsant diferents espais de treball que han generat una important 

base d'experimentació. A partir d'aquestes experiències en bones pràctiques 

hem assentant els nostres projectes d'inserció laboral en un marc comú de 

treball. 

 

En l'informe realitzat pel Consorci Pactem Nord, denominat: “Herramientas y 

trayectoria en materia de intermediación laboral y RSE” hem realitzat una 

avaluació de les iniciatives d'ocupació vinculades a l'agència pública d'ocupació 

amb atenció als programes de “Intermediación Laboral Responsable y de 

Itinerarios Empresariales de RS ”. Tots dos programes són l'eix de la proposta 

tècnica de treball sobre la qual s'assenten les accions de RS en les empreses 

col·laboradores i suposen el resultat d'una trajectòria en el territori en l'àmbit de 

la inserció laboral. Amb aquest informe pretenem avaluar el nostre treball, al 

costat del de les empreses que ens acompanyen en aquesta comesa, per a 

mesurar els impactes d'aquests programes i contrastar la idoneïtat de les 

nostres propostes tècniques, doncs, a vegades, poden partir de concepcions 

teòriques allunyades de la realitat. 
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Així doncs, en les “Herramientas y trayectoria en materia de intermedia ción 

laboral y RSE ”, s'ha efectuat una valoració qualitativa del programa que en el 

seu moment denominem “Programa de intermediación laboral responsable12”, 

al temps d'obrir, fruit d'aquesta reflexió, altres escenaris d'anàlisis vinculades a 

altres programes d'intermediació laboral que hem plantejat en el marc de 

l'agència pública d'ús del Consorcio Pactem Nord com el programa d'igualtat 

d'oportunitats entre dones i homes, que té com a principal exponent entre les 

empreses del territori el Distintiu Violeta Pactem Nord. 

 
Taller de formació del Distintiu Violeta. Moncada, 2020. 

 
També, com no pot ser d'una altra forma, des del Consorcio Pactem Nord ens 

alineem amb l'estratègia global impulsada per l'Organització de les Nacions 

Unides al setembre de 2015. La “Agenda 2030 per al Desenvolupament 

Sostenible” té com a objectiu prioritari l'erradicació de la pobresa en totes les 

seues formes, en un context mundial en el qual 700 milions de persones (10% 

de la població mundial) vivia en situació extrema de pobresa, és a dir, amb una 

renda diària inferior a 1,25 dòlars dels Estats Units. Per a això, es van fixar 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  

 
12 Aquest programa no va vinculat directament a cap convocatòria o línia d'ajudes. Sorgeix de la 
necessitat d'introduir eines i procediments en l'àmbit de l'agència pública d'ocupació que permeten 
incorporar elements innovadors que faciliten la inserció laboral de determinades persones. 
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En aquesta línia plantegem l'enfortiment del nostre territori en termes de 

progrés social, econòmic, mediambiental i cultural. Impulsant la Responsabilitat 

Social de la Comarca de L´Horta Nord, per un Territori Socialment 

Responsable, contribuint de manera activa a la consecució de tots els ODS, 

encara que les accions a les quals ens dirigim, i duem a terme, se centren en 

els ODS 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 i 17, perseguint les següents metes: 

 

 
II Trobada d´Associacions de Comerç de l´Horta Nord. Almàssera, 2021. 

 

ODS 4:  

 

• Formació per a 

accedir a l'ocupació, 

educació inclusiva, 

equitativa i de qualitat, 

promovent oportunitats 

d'aprenentatge amb 

l'objectiu de la inserció 

laboral.   

                                          Taller de formació “treballant en digital”. Foios, 2022. 
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ODS 5:  

• Posar fi a la discriminació, participació plena de la dona i igualtat 

d'oportunitats, igualtat de drets als recursos econòmics, ús de tecnologia i 

accés a tecnologies de la 

informació i la comunicació, 

polítiques per a la igualtat i 

l'apoderament. En definitiva, 

aconseguir .la igualtat entre els 

gèneres i empoderar a les dones.              

 

                                                       
                                                            
I
I Trobada d´associacions de comerç. Almàssera, 2021. 

 

ODS 8:  

• Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donen suport a 

les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l'emprenedoria, 

la creativitat i la innovació. 

• Fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les 

petites i mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l'accés a serveis financers. 

• Aconseguir l'ocupació plena i 

productiva i el treball decent per a 

totes les dones i els homes, 

inclosos els joves i les persones 

amb discapacitat, així com la 

igualtat de remuneració per treball 

d'igual valor. 

 

 
 
 
                                                                                  

                                                                    
Emprenedors de Burjassot. Burjassot, 2019. 
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• Promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a totes les 

persones treballadores, inclosos els treballadors/res migrants, i en particular les 

dones migrants i les persones amb ocupacions precàries. 

• Reduir considerablement la proporció de joves que no estan ocupats/des 

i no cursen estudis ni reben capacitació. 

 

 
Sessió informativa en un Institut d'Educació Secundària. Meliana, 2017 

 

ODS 9: 

• Augmentar la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern 

brut. 

• Augmentar l'accés de les xicotetes indústries i altres empreses a serveis 

financers i subvencions i la seua integració en les cadenes de valor i els 

mercats. 

• Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la 

innovació. 

• Augmentar l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions. 

 

ODS 10: 

• Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les 

persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, 

origen, religió o situació econòmica o una altra condició. 

• Reduir la desigualtat eliminant pràctiques discriminatòries i promovent 

mesures adequades a aqueix respecte. 
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ODS 11: 

• Assegurar l'accés de totes les persones a serveis bàsics adequats, 

assegurances i assequibles i millorar els barris marginals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X Aniversari Programa Incorpora. Febrer, 2017. 

 

 

• Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre 

les zones urbanes i periurbanes enfortint la planificació del desenvolupament 

del territori. 

 

ODS 12: 

• Encoratjar a les empreses que 

adopten pràctiques sostenibles i 

incorporen informació sobre la 

sostenibilitat en el seu cicle de 

presentació d'informes. 

• Elaborar i aplicar instruments per 

a vigilar els efectes en el 

desenvolupament sostenible, que cree 

llocs de treball i promoga la cultura i els 

productes locals. 

                                                                      Taller d'emprenedoria. IES Burjassot, 2022. 
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ODS 17: 

• Millorar la cooperació regional en matèria de ciència, tecnologia i 

innovació. 

• Fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes 

pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les 

estratègies d'obtenció de recursos de les aliances. 

 

Tots ells són reptes complexos que s'accentuen per un entorn molt canviant 

que incideix significativament en la nostra realitat i, per tant, en les propostes 

plantejades. Per això, es requereix la sensibilització i implicació del conjunt de 

la societat des de la seua mateixa base.         
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3.2. Referèncias legislatives i marc de treball de la RSE 
 
En la primera edició “Pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial a l´Horta 

Nord”, publicades per Pactem Nord en 2018, es va introduir amb amplitud el 

marc legislatiu i determinades polítiques públiques en matèria de RSE. 

 

En aquesta segona publicació actualitzarem i resumirem, a continuació, les 

directrius actuals, les novetats legislatives i les polítiques públiques en matèria 

de RSE a nivell autonòmic i estatal, destacant: 

 

 El protagonisme dels propòsits per a aconseguir els objectius de la “Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” , que van ser aprovats en el 2015, 

substituint als Objectius del Mil·lenni.  

 La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio  Climático  

(COP21) així com la Conferència sobre canvi climàtic “Acuerdo de Paris 

2015”, com a marc global de lluita contra el canvi climàtic.  

 En 2020, les “Conclusiones sobre la economía circular”  (27/01/2020) del 

Consell Europeu, com a continuació de la Comunicació de la Comissió 

“Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para  la economía 

circular”  (02/12/2015). 

  La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que ha modificat la “Directiva de 

Informes No Financieros (NFRD)”  i ha marcat una revolució per a la 

sostenibilitat empresarial. complementant a l'Estratègia Europea en matèria 

de finances sostenibles. 

 La Comunicació de la Comissió, Europa 2020, “Una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador”  amb set iniciatives 

emblemàtiques: la innovació; la joventut en moviment; una agenda digital per 

a Europa, una Europa que utilitze eficaçment els recursos; una política 

industrial per a l'era de la mundialització; una agenda per a noves 

qualificacions i ocupacions i la Plataforma europea contra la pobresa. 

 L'Esborrany de la reforma de la “Directiva sobre información no 

financiera”  (Directiva sobre informes de sostenibilitat de les empreses), 
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orientada a aclarir quina informació sobre sostenibilitat han de publicar les 

empreses. Això inclourà dades sobre els impactes, les estratègies i els 

objectius relatius a la descarbonització de l'economia. CCE (21 d'abril 2021). 

 � La directiva sobre la diligència deguda de les empreses en matèria de 

sostenibilitat “Economía justa y sostenible” . En aquesta directiva la 

Comissió estableix normes perquè les empreses respecten els drets humans 

i el medi ambient en les cadenes de subministrament mundials (Brussel·les, 

23 de febrer de 2022). 

 La Ley 11/2018, de 28 de diciembre , per la qual es modifica el text refós de 

la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Obligació 

per presentar l'informe o la memòria de sostenibili tat per a empreses 

amb més de 250 emprats/des.   

 El Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, pel qual es modifica el Real 

Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo 

Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 

 En 2022 (30/06/2022) el projecte de llei de creació i creixement d'empreses 

que contempla l'establiment d'una nova figura jurídica, la de les Societats 

de Benefici i Interés Comú (SBIC). 

 Finalment a nivell autonòmic, molt important, la Ley 18/2018, de 13 de julio , 

de la Generalitat Valenciana, para el fomento de la responsabilidad social, 

que regula la responsabilitat social en entitats i empreses, per a promoure la 

sostenibilitat, la millora en la productivitat i la cohesió social, estimulant entre 

altres l'elaboració de memòries de sostenibilitat per part  de les 

empreses valencianes, especialment les PIMES. 
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3.3. Llistat d´Etiquetes, Segells i Certificats RSE  que les empreses 
poden consultar. 

 
Per a les empreses interessades a acreditar les seues bones pràctiques, oferim 

a continuació un llistat de segells, certificats i etiquetes de les quals es poden 

informar: 

 (EEE). Etiqueta Ecològica Europea i altres etiquetas ecológicas. 

 AA1000APS (2015). Principis d'Accountability. 

  AA1000AS (2018). Assegurament de Sostenibilitat. 

 Carbon Disclosure Project (CDP). Els seus estàndards han sigut pensats 

perquè companyies, ciutats i regions els usen en el seu intent per conéixer el 

seu impacte ambiental. 

 Certificación bajo el modelo EFQM d'Excel·lència Europea. 

 Certificación ISO 26000. Norma Internacional que pretén ajudar les 

organitzacions a contribuir al desenvolupament sostenible. 

 Certificación ISO 37001. Sistema de gestió per a previndre el suborn en les 

organitzacions. 

 Certificado EFR. Empresa Familiarment Responsable. 

 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). 

 EMAS. Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals. 

 Global Reporting Initiative (GRI). Els estàndards confeccionats pel GRI són 

àmpliament utilitzats per empreses per a presentar el seu impacte ESG. 

Aquesta organització sense ànim de lucre fundada en 1997 va publicar la 

seua primera guia en el 2000. A partir de llavors, no ha deixat de 

confeccionar nous estàndards i d'actualitzar els antics. 

 IQNet SR10. Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social. 

 Materiality Map. Eina que permet identificar els principals riscos financers 

derivats de qüestions ESG. 

 Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestió de la Fundació 

Iberoamericana per a la Gestió de la Qualitat. 

 Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). 

 Norma Internacional SA8000 de Responsabilitat Social. 

 Norma SGE 21. Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable de 

Forética. 



 

 
41 

 Pacto Mundial Red Española.  Comunicant el progrés 2021 el Reporting 

empresarial com a instrument per a una recuperació sostenible. 

 SDG Compass Naciones Unidas: ODS. Una guia perquè les empreses 

alineen les seues estratègies ESG amb els ODS. 

 Segell de Certificació Internacional de Comerç Just Fairtrade (Internacional 

Fairtrade Certification Mark). 

 Sustainability Accountability Board Standards (SABS). Té 77 estàndards 

classificats per indústries. 

 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Pot ajudar les 

empreses a preparar-se per a les exigències que previsiblement portaran 

amb si noves legislacions que perseguisquen la descarbonització. 

 UNE 165001 de Productes Financers Socialment Responsables. 

 UNE 165010EX, Ètica. Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social de les 

Empreses. 

 World Economic Forum (WEF). El Fòrum Econòmic Mundial és una de les 

institucions que més s'ha compromés amb el capitalisme inclusiu i 

l'economia circular. En 2020 va publicar la guia Measuring Stakeholder 

Capitalism. 
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3.4. Síntesi de les eines en matèria de RSE i inter mediació laboral 
 

La proposta tècnica incorpora un conjunt de pràctiques i instruments, amb la 

finalitat d'implantar estratègies de RSE en les empreses del nostre territori, 

especialment en aquelles de menors dimensions i recursos. 

 

Una de les accions principals consisteix en l'acompanyament empresarial per 

a incorporar mesures de Responsabilitat Social (RS) , vinculades 

especialment a l'àrea sociolaboral, per a familiaritzar a les petites i mitjanes 

empreses locals amb el concepte de Responsabilitat Social, informant-les, 

acompanyant-les i posant a la seua disposició eines que permeten un canvi 

cultural com a oportunitat per a implantar la responsabilitat social i la 

sostenibilitat en la seua gestió i, d'aquesta manera, una millora a llarg termini 

de la seua competitivitat. 

 

En 2018 donada la caracterització 

del teixit empresarial del nostre 

territori i seguint les recomanacions 

de l'Estratègia Espanyola de 

Responsabilitat Social de les 

Empreses 2014-2020, que al·ludia 

en nombroses ocasions al curt i 

llarg termini per a establir prioritats i 

línies d'actuació en relació a la RSE, comencem a treballar amb les empreses 

des de la perspectiva d'un “itinerari o camí ”  des del qual establir un conjunt 

d'accions adaptades a l'empresa per a implementar, més enllà, de l'estricte 

compliment del marc legislatiu, mesures de responsabilitat social adaptades a 

cada perfil empresarial.  
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A partir d'ací facilitem a les empreses del territori la sensibilització i informació 

necessària per a l'adquisició de pràctiques responsables, que poden desplegar-

se en diferents nivells, mitjançant la integració voluntària de determinades 

preocupacions d'ordre social, econòmic i mediambiental en el seu tràfic 

mercantil i li plantegem un recorregut en la millora de la seua RSE a través d'un 

itinerari empresarial de RSE. 

Per a això, definim un conjunt d'accions integrades en un itinerari empresarial 

de responsabilitat social que permetia a l'empresa emprendre un recorregut 

generador d'impactes positius en la pròpia organització i en l'entorn en el qual 

opera.  

 

Sent conscients de l'amplitud del concepte, atés que la RSE integra diferents 

àmbits de treball des dels quals incorporar pràctiques responsables d'impacte 

intern i extern, ens hem centrat en l'acompanyament de dues àrees de treball 

de gran importància: l'Àrea de Recursos Humans i l' Àrea Social.  

 

En conclusió, esperàvem que les empreses que van iniciar aquest camí 

disposaren d'eines que els permeteren un model de gestió diferent de manera 

senzilla i adaptada a la seua grandària i circumstàncies, imprimint en el seu 

quefer un conjunt de valors que oferiren diferenciació i reputació a 

l'organització.  

 

Així doncs, hem facilitat, a les xicotetes i mitjanes empreses del territori, 

l'orientació i l'assessorament necessari a més d'una caixa d'eines en la qual 

destaquem aquests instruments: 
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D´aplicació interna: 

 Punt de partida en RSE. Autodiagnòstic. 

 Punt de partida en RSE emprenedors/res. Autodiagnòstic. 

 Document resumeixen propostes de mesures a implantar en RSE 
Pactem. 

 Pla per a la incorporació de la diversitat i el talent en l'empresa. 

 Argumentari presentació per a oferir a les empreses el Programa 
d'Intermediació Responsable.  

 Eina d'anàlisi de llocs de treball per competències.  

 Guia sobre com implantar mesures d'igualtat en l'empresa. 

 Pla d'acolliment per a noves persones treballadores.  

 Infografia de resposta a l'empresa amb els resultats del formulari de punt 
partida. 

 

D´aplicació externa: 

 Pla de difusió i comunicació en matèria de RSE.  

 Guia de comunicació interna/externa no sexista.  

 

Accions específiques:  

 Pla de Formació en Igualtat: Formació en igualtat i Distintiu Violeta 
Pactem Nord. 

 Pla de Formació RSE per al comerç local.  

 Participació en els Distintius Pactem Nord a la corresponsabilitat 
territorial en matèria d'ocupació, 2021.  

 Accions per a la cooperació inter empresarial. 

 

Accions amb impacte social: 

 Guia de beneficis per col·laborar amb entitats socials.  

 Guia d'entitats socials de l´Horta Nord. 

 Campanya de difusió “El modelo que queremos” 

 Campanya de difusió “Próximos a ti” 
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Eines Internes utilitzades en la intermediació labo ral amb criteris de 

responsabilitat social: 

 

 Model d'oferta d'Intermediació Responsable sense possibilitat d'incloure 

criteris de selecció discriminatoris i centrada en les funcions a exercir del 

futur treballador/a. 

 Argumentari de sensibilització a les empreses en Intermediació 

responsable formant-les en la selecció de perfils de manera 

responsable. 

 Currículums cecs de candidatures anonimitzades. 

 

Les eines i programes que proposem facilitarien la incorporació de les persones 

més desfavorides en el mercat de treball ordinari i també millorarien la qualitat 

de l'ocupació i de les condicions laborals. Aquests objectius són primordials per 

a la nostra entitat i les nostres actuacions en el territori. 

 

Així, en el marc dels processos d'intermediació laboral, l'objectiu se centra en 

treballar en la sensibilització de les empreses per a la realització d'una 

intermediació laboral amb criteris de responsabilitat social. Per a això, en el 

procés d'anàlisi del lloc de treball (APT) i en la gestió del procés de selecció de 

candidatures, s'utilitzen diferents estratègies per a promoure processos 

responsables, com l'acompanyament a empreses en la gestió de la 

incorporació de nous/as professionals als seus equips i la utilització dels CV 

cecs o anonimitzats. Així, les ofertes d'ocupació es gestionen amb “criteris de 

responsabilitat social” en l'entitat, oferint a les empreses un pas més en 

aquesta línia, centrats fonamentalment en la selecció de candidatures basades 

en les competències professionals de els/les candidats/es.  
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En la nostra opinió, la inserció laboral de persones amb més dificultats 

d'inserció és, si no la principal, una de les línies de major significació en el 

desenvolupament d'accions de RSE en un territori. La petjada de la I.C. Equal 

en Pactem Nord i en la pròpia xarxa REPTES, ha permés aquesta línia 

constant de treball amb les empreses i amb les persones desocupades, 

especialment amb les quals es troben en una situació de vulnerabilitat. Per 

això, és un aspecte clau en el desenvolupament dels itineraris d'inserció la 

vinculació entre programes i la disposició d'una visió integral entre els/as 

professionals que formen part de l'equip de treball. 

 

La inclusió d'aquestes mesures de RSE afectarà positivament, directament o 

indirectament, en el desenvolupament de l'empresa. Els responsables 

empresarials han de considerar la responsabilitat social una inversió i no una 

despesa, igual que la gestió de la qualitat, necessària per al seu creixement 

sostenible. 

 
Visites a empreses de l'alumnat d'un curs formatiu. Paterna, 2022. 
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4. CATÀLEG DE NOVES PRÀCTIQUES DE RSE EN EL TERRITORI 

 
El que es pretén amb aquesta publicació és combinar informació sobre 

conceptes teòrics, descrits en els apartats anteriors, amb exemples de bones 

pràctiques per a ajudar a la implantació d'accions responsables en altres 

empreses del nostre territori. Que les empreses i altres agents econòmics i 

socials posen en marxa bones pràctiques empresarials i puguen desenvolupar 

principis incorporant la RSE en la seua estratègia i en la seua presa de decisió, 

implicant els seus grups d'interés, comunicant de manera transparent i 

objectiva i progressant a través de l'anàlisi dels resultats obtinguts.  

 

Seguidament recollim les empreses amb les quals hem treballat amb major 

intensitat determinades pràctiques en matèria de responsabilitat social 

empresarial: 

 

EMPRESAS COLABORADORAS 

ACTUALIA INGELEV 

ALGITAMA AUTOR 
INVESTIGACIONES Y APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS 

BALAGUER ASSESSORS KRIPXE 

BAUHAUS LABORATORIOS BELLOCH 

BOMBAS IDEAL MERCEDES ALFONSO 

CARBUROS METÁLICOS MON ORXATA 

CHUFAMIX MONCOBRA 

COSMEWAX MUÑOZ BOSCH 

DELPLAS PANAMAR 

DISFOOD PINTURA MURAL NUÑEZ 

DOMINBER RECICLAMÁS 

FARTONS POLO RUGAR 

GESER SUMINISTROS MARVAL 

GESMED SYRTRANS 

GOURMET TRANSPORTES A. MARTIN 

GRUPO ATP TRANSPORTES CAMPILLO 

GRUPO SOPENA ALUMNIO TRUSSES & TOWERS KUZAR 

IC TELECOM VANTASTIK SOULS 

INDUSTRIAS TOMAS MORCILLO YUNSEY 
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Cadascuna de les empreses compta amb una fitxa informativa13 que s'ha 

elaborat recopilant diferents dades mitjançant l'anàlisi i revisió de tots aquells 

documents i publicacions duts a terme per Pactem Nord en diferents àrees de 

la responsabilitat empresarial, així com a través dels registres que consten en 

les nostres eines de gestió dels programes. Moltes de les empreses han 

participat en alguna de les categories dels Distintius Pactem Nord a la 

Corresponsabilitat Territorial en matèria d'ocupació i/o en el Distintiu Violeta 

Pactem Nord. Finalment, s'ha recopilat informació de les empreses efectuant 

una anàlisi sistemàtica i individualitzada de la comunicació de la RSE en la 

seua seu electrònica, complementat per una posterior revisió conjunta i la 

incorporació de les seues aportacions. 

 

El resultat d'aquest procés de revisió i anàlisi, és un catàleg de fitxes d'empresa 

que presenta, d'una manera organitzada i sistemàtica, la informació de cada 

empresa.  

 

Les fitxes incorporen apartats relatius a les dades de contacte, que inclouen 

telèfon, mail, pàgina web, ubicació i xarxes socials, i a les dades d'activitat 

empresarial, amb una breu descripció de la mateixa i el seu enquadrament en 

el sistema de classificació del codi nacional d'activitats econòmiques (CNAE). 

Aquesta informació es complementa amb altres components organitzacionals 

com les referències a la història de l'entitat, així com als aspectes relatius a la 

seua missió i valors, que ja perfilen, en molts casos, els aspectes de 

responsabilitat que conformen l'ADN de l'empresa.  

 

D'altra banda, en la columna esquerra, en l'apartat RSE Pactem Nord trobem, 

marcades amb una casella de verificació, aquelles àrees de RSE 

desenvolupades per l'empresa, en la qual distingim 5 àrees: Gestió de 

persones treballadores, millora de l'àrea social, reducció o eliminació de 

l'impacte ambiental, comunicació i difusió de bones pràctiques i implementació 

 
13 La informació continguda en aquestes fitxes s'ha recollit entre els mesos de gener a març de 2022, en el 
marc del projecte experimental corresponent al període 2021/2022 cofinançat per LABORA, Servei 
Valencià d'Ocupació i Formació, en el qual s'ha treballat amb l'equip de prospectoras: María Lecha, Laura 
Gadea, Amparo Ballester i Pilar García. 
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estratègica de la RSE en l'empresa. Per a cadascuna d'aquestes àrees s'han 

detallat les activitats concretes dutes a terme per cada empresa.  

 

Finalment, s'ha inclòs un apartat amb les diferents certificacions o segells 

d'excel·lència que, desenvolupats per cada empresa, estan en la base de 

polítiques internes relacionades amb la rendició de comptes en matèria de 

RSE. 

 

Recollim a continuació les 38 fitxes d'empreses. 
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