
ANÀLISI DE TERRITORI
En Pactem Nord hem dut a terme 
un treball de recerca del territori que 
culminarà amb la publicació: “Elements 
diagnòstics de l´Horta Nord”, en un 
moment en el qual el coneixement i 
seguiment de les variables centrals del 
mercat de treball s’ha manifestat com un 
aspecte essencial.  

Visita’ns       @pactemnord      www.consorci.info

DISTINTIU VIOLETA,  
PACTEM NORD
Continuem avançant en la línia de 
sensibilitzar a l’empresariat en matèria 
d’igualtat d’oportunitats, desenvolupant la 
iniciativa del Distintiu Violeta Pactem Nord.
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En Pactem Nord hem dut a terme un treball de 
recerca del territori que ha culminat amb la 
publicació: “Elements diagnòstics de l´Horta 
Nord”, en un moment en el qual el coneixement i 
seguiment de les variables centrals del mercat de 
treball s’ha manifestat com un aspecte essencial. 
A més, aquest treball aporta una mirada detallada 
sobre els nostres municipis i ens proporciona un 
acostament a la realitat que permet la planificació 
d’accions, així com un profund seguiment de 
variables relacionades amb l’ocupació i el sistema 
productiu.

Presentem a continuació les principals 
conclusions de l’estudi.

Arrepleguem en aquest butlletí un 
resum dels elements diagnòstics de 
l´Horta Nord. En els pròxims números 
abordarem la presentació de les 
“Estratègies Territorials i escenaris 
per al desenvolupament en l´Horta 
Nord”, un altre treball amb el qual 
proposem accions concretes per al 
desenvolupament sostenible i integrador 
del territori.

Anàlisi del territori

Elements diagnòstics de l´Horta Nord

Estudis i recerques
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El mercat laboral de l’Horta Nord ha 
presentat en els últims anys un increment de 
la contractació temporal i de les afiliacions 
a la seguretat social al costat d’una 
disminució de la desocupació. No obstant 
això, l’impacte negatiu del SARS-CoV-2 ha 
suposat una paralització econòmica i laboral 
que, encara que les seues dimensions 
estan pendents de definir, suposarà un 
increment significatiu de la desocupació 
i, en els sectors econòmics analitzats, el 
tancament d’empreses. Els seus efectes 
també s’han notat en el descens de la 
contractació temporal i les afiliacions en 
hostaleria i indústria manufacturera. Els 
ERTE afecten (a data 26 d’octubre de 2020) 
a 3.442 empreses i a 25.144 persones 
treballadores.
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(1) Es contempla qualsevol forma jurídica a excepció de persones treballadores autònomes. Les dades del nombre 
d’empreses corresponen a setembre de 2020 (dades de TGSS).
(2) Segons l’emplaçament de la seu fiscal de l’empresa. Data de referència 26 d’octubre de 2020.
(3) Persones treballadores de les empreses afectades (no necessàriament empadronades en aqueix municipi). Data de 
referència 26 d’octubre de 2020.

* Dades/exptes. oberts pendents d’assignar per gènere. Elaboració pròpia.
Font: Fuentes: TGSS i Generalitat Valenciana.

Empreses i persones treballadoras afectades per ERTE’s

Persones treballadores afectades (3)

Municipi Nº empreses  
(1)

Empreses 
en ERTE 
(2)

Proporció 
empreses 
afectades

Homes Dones Indetermi-
nat*

Total

Albalat dels 
Sorells

126 42 33,3% 97 74 0 171

Alboraia/ 
Alboraya

945 319 33,76% 792 730 193 1.715

Albuixech 142 42 29,6% 600 321 0 921
Alfara del 
Patriarca

95 30 31,58% 67 60 0 127

Almàssera 177 53 29,9% 144 84 0 228
Bonrepòs i 
Mirambell

95 30 31,58% 77 47 0 124

Burjassot 864 320 37,0% 1.023 1.046 423 2.492
Emperador 13 2 15,38% 4 0 0 4
Foios 214 92 43,0% 246 160 1 407

Godella 636 224 35,2% 332 424 0 756

Massalfassar 125 41 32,8% 369 174 0 543
Massamagrell 370 124 33,51% 258 238 0 496
Meliana 315 100 31,7% 216 167 0 383
Moncada 640 221 34,53% 801 501 0 1.302
Museros 270 90 33,3% 893 248 5 1.146
Paterna 3.121 1.059 33,93% 5.972 3.954 45 9.971
Pobla de 
Farnals, La

256 73 28,5% 171 165 0 336

Puig de Santa 
Maria, El

386 97 25,13% 466 357 0 823

Puçol 598 197 32,9% 548 619 103 1.270
Rafelbunyol 386 137 35,5% 436 343 0 779

Rocafort 407 46 11,3% 97 166 0 263
Tavernes 
Blanques

194 73 37,6% 108 93 364 565

Vinalesa 96 30 31,3% 220 102 0 322

Total 10.471 3.442 32,9% 13.937 10.073 1.134 25.144



Estudis i recerques

Les activitats amb major nombre de persones 
afiliades a la Seguretat Social són el comerç 
a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de 
motor i motocicletes (amb un 28,09% -10 punts 
per sobre de les xifres d’afiliació en aquest 
sector corresponents a la CV i a la província 
de València-), la indústria manufacturera 
(16%) i les activitats administratives i auxiliars 

(9%). La comarca presenta dades inferiors en 
matèria d’afiliació a la seguretat social que la 
província de València i la Comunitat Valenciana 
en les activitats sanitàries i de serveis socials 
(3,81%, -5 punts percentuals per sota de la CV 
i de la província de València) i en el transport i 
emmagatzematge (4,15%). 
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Distribució de les persones afiliades en el Règim General de la Seguretat Social segons secció d’activitat. 
Elaboració pròpia. Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Mes de 
referència: juny de 2020.

Classificació nacional d’activitats econòmiques 
(CNAE09)

Horta Nord Província de 
València

Comunitat  
Valenciana

A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1,33% 3,06% 3,38%
B. Indústries extractives 0,03% 0,06% 0,08%
C. Indústria manufacturera 16,00% 13,85% 13,89%
D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i 
aire condicionat

0,03% 0,19% 0,15%

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

0,41% 0,95% 0,98%

F. Construcció 7,08% 6,50% 7,05%
G. Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles 
de motor i motocicletes

28,09% 19,73% 19,80%

H. Transport i emmagatzematge 4,15% 5,56% 4,96%
I. Hostaleria 5,47% 7,06% 8,59%
J. Informació i comunicacions 3,18% 2,36% 1,95%
K. Activitats financeres i d'assegurances 0,84% 1,78% 1,72%
L. Activitats immobiliàries 0,61% 0,81% 0,98%
M. Activitats professionals, científiques i tècniques 6,87% 5,42% 4,82%
N. Activitats administratives i serveis auxiliars 9,00% 7,12% 6,45%
O. Administració Pública i defensa; Seguretat Social 
obligatòria

2,35% 4,60% 4,73%

P. Educació 6,02% 5,69% 5,37%
Q. Activitats sanitàries i de serveis socials 3,81% 8,87% 8,68%
R. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1,09% 1,73% 1,71%
S. Altres serveis 1,98% 2,72% 2,86%
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

1,66% 1,93% 1,84%

U. Activitats d'organitzacions i organismes extraterri-
torials

- 0,01% 0,01%

Distribució de les persones afiliades en el Règim General de la Seguretat Social segons secció d’activitat.
2n trimestre, 2020
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Les desigualtats de gènere es fan patents 
en el mercat laboral, constatant-se a més el 
creixement d’aquestes. Les dones pateixen 
més la temporalitat i la parcialitat (de caràcter 
no voluntari), presenten major desocupació, 
i xifres d’afiliació a la seguretat social i la 
representació sobre la contractació indefinida 
més baixes. A més cal tenir en compte la 
segregació ocupacional vertical i horitzontal, 
la desigualtat salarial, l’existència d’activitats 

laborals feminitzades i masculinitzades o el 
repartiment desigual del treball reproductiu. 
El SARS-CoV-2 ha aprofundit els problemes 
existents en relació amb la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal, el repartiment de 
les tasques domèstiques i de cures, al mateix 
temps que ha comportat un augment de la 
violència masclista. 

3

Evolució de la desocupació en atenció al gènere.

Elaboració pròpia. Font: LABORA. Mes de referència: maig; a excepció de les dades de juny de 2020.

7

Homes
Dones



Estudis i recerques

La qualificació professional i el nivell educatiu 
de la població que integra un territori és un dels 
elements nuclears tant en el desenvolupament 
del mateix com, fonamentalment, en el 
desenvolupament dels projectes vitals de la 
ciutadania. Així, amb 298.619 habitants, l’Horta 
Nord compta amb més de 50.000 persones amb 
un nivell educatiu primari, sent analfabetes o 
sense estudis prop de 22.000 persones.

 El nivell formatiu de la societat és sota, concorrent 
problemes com la feminització i masculinització 
de determinats estudis, la correlació entre 
els baixos nivells formatius i el risc de pèrdua 
d’ocupació, la desconnexió entre la formació 
i el sistema productiu o les deficiències de la 
formació professional per a cobrir les necessitats 
del mercat laboral i atreure la gent jove. 
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(1) Persones que van anar a escola 5 anys o més però no van arribar a l’últim curs d’ESO, EGB o Batxiller Elemental.
(2) Persones que van arribar a l’últim curs d’ESO, EGB o Batxiller Elemental o tenen el Certificat d’Escolaritat o de 
estudis primaris.
(3) Màster oficial universitari (a partir de 2006), especialitats mèdiques o anàlogues. Nivell d’estudis de la població 
resident a l’Horta Nord per sexe.

Elaboració pròpia. Font: INE. Censos de Població i Habitatges 2011.

Detall del nivell d’estudis Total M. % H. %
Persones analfabetes 3.830 2.735 71,41 % 1.100 28,72 %
Persones sense estudis 18.580 10.720 57,70 % 7.860 42,30 %
Persones amb 5 anys d’escola (1) 31.805 16.475 51,80 % 15.330 48,20 %
ESO, EGB o Batxiller Elemental (2) 69.510 32.815 47,21 % 36.695 52,79 %
Batxiller, COU, PREU 30.630 14.880 48,58 % 15.750 51,42 %
FP Gº mitjà, FP I, certificat de E.O.I. 17.445 8.870 50,85 % 8.575 49,15 %
FP Gº superior, FPII, Mestratges 17.530 8.445 48,17 % 9.085 51,83 %
Diplomatura universitària 17.055 10.010 58,69 % 7.045 41,31 %
Grau universitari o similar 3.820 1.960 51,31 % 1.860 48,69 %
Llicenciatura universitària 22.420 11.760 52,45 % 10.660 47,55 %
Màster oficial universitari (3) 3.130 1.495 47,76 % 1.635 52,24 %
Doctorat 1.945 780 40,10 % 1.160 59,64 %
Total 237.700 120.945 50,88 % 116.755 49,12 %

Nivell d’estudis de la població resident a l’Horta Nord per sexe
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Les persones joves integren un grup de 
població especialment afectat per la precarietat 
laboral. La seua representació en l’afiliació a 
la Seguretat Social s’ha vist reduïda des de 
2007. Les seues taxes d’activitat i ocupació 
són uns 5 i 10 punts inferiors a la mitjana 
general respectivament, mentre la seua taxa de 

desocupació és 10 punts superior a la general. 
Els efectes de la crisi de 2008 sobre aquest 
col·lectiu i les primeres dades de l’impacte del 
SARS-CoV-2 criden l’atenció sobre l’especial 
vulnerabilitat de les persones joves en el 
moment actual.

5

(1) La taula contempla els 27 països que conformen la Unió Europea actualment i el Regne Unit.
(2) S’observen lleugeres diferències entre la taxa de desocupació oferida per Eurostat i la de l’INE.
(3) Taxa de desocupació de les persones compreses en edats dels 15 als 24 anys.

Elaboració pròpia. Font: Eurostat.

Territori 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2
Bèlgica 15,70% 13,60% 13,20% 14,60% 12,40% *
Bulgària 9,80% 9,50% 7,50% 9,10% 12,50% *
República Txeca 5,40% 5,70% 6,10% 5,30% 5,40% *
Dinamarca 11,30% 8,20% 11,00% 9,60% 10,40% *
Alemanya 5,80% 5,40% 6,80% 5,10% * *
Estònia * 14,10% 13,50% 8,50% 9,80% *
Irlanda 10,90% 15,70% 13,50% 9,60% 10,50% *
Grècia 40,90% 33,60% 32,40% 34,00% 34,40% *
España 35,00% 33,10% 31,70% 30,50% 33,00% 39,60%
França 20,00% 18,00% 19,30% 21,10% 19,20% 19,60%
Croàcia 20,40% 9,70% 14,10% 21,60% 19,40% *
Itàlia 33,20% 28,40% 25,70% 29,40% 30,20% *
Xipre 19,80% 14,90% 15,60% 16,00% 14,50% 17,80%
Letònia 13,50% 15,10% 11,30% 10,10% 13,50% *
Lituània 12,50% 10,20% 10,50% 14,30% 15,00% *
Luxemburg 13,10% 17,50% 20,50% 16,40% 16,50% *
Hongria 11,20% 10,80% 11,40% 12,20% 11,40% *
Malta 9,90% 9,10% 9,40% 8,90% 10,30% *
Països Baixos 7,00% 6,30% 6,80% 6,90% 6,80% *
Àustria 7,70% 8,40% 9,70% 8,30% 9,90% *
Polònia 10,40% 10,40% 10,80% 7,90% 8,70% *
Portugal 17,60% 18,10% 17,90% 19,50% 19,70% 19,90%
Romania 15,60% 15,00% 17,90% 18,50% 17,60% *
Eslovènia 9,80% 6,50% 7,60% 8,70% 11,40% *
Eslovàquia 14,20% 14,60% 18,40% 17,10% 16,00% *
Finlàndia 18,90% 22,50% 12,30% 13,90% 21,40% *
Suècia 23,30% 23,50% 16,60% 17,10% 22,40% *
Regne Unit 10,10% 10,80% 12,80% 10,80% 11,10% *
UE27 15,90% 14,90% 14,90% 14,80% * *

Taxa de desocupació de les persones menors de 25 anys a Europa
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Estudis i recerques

El sistema productiu mostra una clara 
predominança del sector serveis que ocupa 
aproximadament al 76% de les persones 
treballadores a la comarca. La indústria està 

prop del 16% i la construcció té un pes del 
6,67%, mentre el sector primari ocupa al 1,36% 
de les persones treballadores.

6

Sectors productius 1981 2012 2016 2020
Sector primari 12,40% 1,54% 1,78% 1,36%
Sector industrial 36,55% 18,06% 16,79% 15,95%
Sector construcció 12,20% 6,13% 6,04% 6,67%
Sector serveis 37,85% 74,27% 75,39% 76,02%

(1) Les dades anuals corresponen al mes de setembre, a excepció de les dades de maig de 2020.
Distribució de les persones treballadores a l’Horta Nord segons sector d’activitat.

Elaboració pròpia. Font: TGSS. Mes de referència: maig de 2020.

Distribució sectorial de les persones treballadores a l’Horta Nord (1)
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La indústria a l’Horta Nord compta amb 1.002 
empreses i ocupa a 20.564 treballadores/és. 
La configuració d’aquest sector a la comarca 
presenta potencials avantatges adaptatius 
per la seua estructura industrial diversificada 
i la seua generació d’efectes positius sobre la 
producció i la creació d’ocupació de qualitat. 
El sector pateix el desajustament entre les 

oportunitats laborals i els nivells de formació 
existents, la seua escassa visibilitat entre 
la població jove, la reduïda participació de 
les dones, el minifundisme empresarial, la 
baixa productivitat i la feblesa de les xarxes 
d’informació i col·laboració entre empreses.
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Municipi Sector 
Primari

Sector 
Industrial

Construcció Sector 
Serveis

Total

Total % Total % Total % Total %  

Albalat del Sorells 10 7,81% 14 10,94% 10 7,81% 94 73,44% 128

Alboraia 13 1,39% 84 8,99% 56 6,00% 781 83,62% 934

Albuixec 6 4,41% 23 16,91% 9 6,62% 98 72,06% 136

Alfara del Patriarca 3 3,23% 7 7,53% 10 10,75% 73 78,49% 93

Almàssera 9 5,00% 17 9,44% 22 12,22% 132 73,33% 180

Bonrepòs i Mirambell 6 6,32% 12 12,63% 17 17,89% 60 63,16% 95

Burjassot 5 0,59% 41 4,82% 112 13,18% 692 81,41% 850

Emperador 0 0,00% 1 8,33% 2 16,67% 9 75,00% 12

Foios 10 4,76% 25 11,90% 22 10,48% 153 72,86% 210

Godella 8 1,29% 14 2,25% 24 3,86% 575 92,59% 621

Massalfassar 3 2,27% 22 16,67% 12 9,09% 95 71,97% 132

Massamagrell 9 2,46% 34 9,29% 52 14,21% 271 74,04% 366

Meliana 25 8,25% 33 10,89% 25 8,25% 220 72,61% 303

Montcada 12 1,92% 85 13,60% 79 12,64% 449 71,84% 625

Museros 20 7,55% 55 20,75% 29 10,94% 161 60,75% 265

Paterna 10 0,32% 324 10,36% 256 8,19% 2.536 81,13% 3.126

Pobla de Farnals, La 3 1,22% 22 8,98% 23 9,39% 197 80,41% 245

Puig de Santa Maria, El 22 5,76% 24 6,28% 26 6,81% 310 81,15% 382

Puçol 15 2,55% 44 7,48% 44 7,48% 485 82,48% 588

Rafelbunyol 15 3,82% 91 23,16% 40 10,18% 247 62,85% 393

Rocafort 4 0,99% 5 1,24% 13 3,22% 382 94,55% 404

Tavernes Blanques 1 0,52% 16 8,33% 29 15,10% 146 76,04% 192

Vinalesa 4 3,96% 9 8,91% 13 12,87% 75 74,26% 101

TOTAL 213 2,05% 1.002 9,65% 925 8,91% 8.241 79,39% 10.381

(1) Es contempla qualsevol forma jurídica a excepció de les persones treballadores autònomes.

Elaboració pròpia. Font: TGSS.
Mes de referència: maig de 2020.

Nombre d’empreses per sectors a l’Horta Nord. (1)
Any 2020
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Estudis i recerques

El comerç és una activitat vital en l’economia 
local, donada la seua importància al costat 
del transport i l’hostaleria com a motors de 
recuperació després de la crisi de 2008. 
El comerç a l’engròs, el comerç al detall i 
l’hostaleria aglutinen a 2.428 empreses i 42.605 

treballadors/as a l’Horta Nord. El comerç de 
proximitat afronta els reptes derivats de la 
intensificació i l’expansió de l’economia digital. 
El SARS-CoV-2 ha evidenciat la necessitat 
d’abordar aquesta qüestió.

8

(1) IInclou sistemes integrats en el RGSS (Artistes, Professionals taurins, Treballadores/és ferroviàries/us, Jugadores/és 
professionals de futbol, Personal Emprat de llar).
(2) Sumatori de treballadores/és autònomes/us i de treballadores/és per compte d’altre.

Elaboració pròpia. Font: TGSS.
Mes de referència: maig de 2020.

Nombre de persones treballadores per Règim General o Especial Autònom, subsectors del sector serveis i per 
municipi a l’Horta Nord

NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS POR SUBSECTORES DEL SECTOR SERVICIOS Y POR MUNICIPIO                        
EN L'HORTA NORD 

Municipios 

Comercio por  
mayor 

Comercio por 
menor Hostelería Otros  

Servicios Total Servicios Total  
 (2) R.Gral. 

(1) Aut. R.Gral. Aut. R.Gral
. Aut. R.Gral. Aut. R.Gral. Aut. 

Albalat del Sorells 66 17 51 37 24 21 163 125 304 200 767 
Alboraya 486 157 1.384 266 645 185 2.284 888 4.799 1.496 7.761 
Albuixech 547 10 50 42 30 24 534 120 1.161 196 3.722 
Alfara del Patriarca 102 8 54 36 10 18 195 82 361 144 656 
Almàssera 145 30 37 71 52 37 279 223 513 361 1.380 
Bonrepòs i Mirambell 92 18 17 31 3 25 231 112 343 186 760 
Burjassot 101 103 390 401 1.890 220 4.469 941 6.850 1.665 10.127 
Emperador 6 1 2 3 0 5 14 22 22 31 71 
Foios 178 40 49 80 24 49 362 213 613 382 1.834 
Godella 82 103 93 156 122 78 3.282 566 3.579 903 4.883 
Massalfassar 320 9 173 32 75 19 416 80 984 140 1.852 
Massamagrell 238 50 553 205 177 113 1.081 359 2.049 727 3.738 
Meliana 78 49 107 116 77 71 463 300 725 536 2.428 
Moncada 244 70 204 216 171 118 3.051 542 3.670 946 6.433 
Museros 861 37 132 55 53 35 452 181 1.498 308 3.200 
Paterna 4.576 417 2.427 719 2.895 382 23.621 2.392 33.519 3.910 48.266 
Pobla de Farnals, La 108 36 37 84 245 83 559 251 949 454 1.824 
Puig de Santa Maria, El 490 78 84 73 223 62 774 314 1.571 527 3.183 
Puçol 745 142 108 154 1.497 144 1.759 637 4.109 1.077 7.001 
Rafelbunyol 253 53 124 88 68 64 769 282 1.214 487 3.463 
Rocafort 16 81 34 78 49 45 750 437 849 641 1.644 
Tavernes Blanques 87 22 11.766 71 31 52 296 239 12.180 384 13.185 
Vinalesa 51 10 30 28 11 22 224 79 316 139 766 
TOTAL 9.872 1.541 17.906 3.042 8.372 1.872 46.028 9.385 82.178 15.840 128.944 
 



(1) Les xifres fan referència al conjunt de l’estat espanyol.

Elaboració pròpia. Font: Enquesta sobre Equipament i Ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en les 
Llars. 2019. INE.

Les relacions entre la ciutadania i
les tecnologies de la informació i 
comunicació presenten elements de gran 
transcendència en el progrés, sostenibilitat i 
cohesió social, econòmica, cultural i política 
del territori.

La irrupció de SARS-CoV-2 ha fet manifestes 
problemàtiques com la bretxa digital, la 
implantació del teletreball o les relacions 
entre l’administració pública i la ciutadania.

La bretxa digital té importants conseqüències 
sobre la població afectada. Aquesta forma 
de desigualtat està relacionada amb l’edat 
i amb les condicions socioeconòmiques de 
les persones afectades, implicant una falta 
d’accés als recursos digitals o una falta de 
coneixements, competències i habilitats 
digitals.

La implantació del teletreball com a 
conseqüència del confinament originat pel 
SARS-CoV-2 ha tingut clarobscurs. Com a 
possible mesura afavoridora de la
conciliació de la vida laboral, familiar
i personal ha tingut efectes desiguals
per qüestions de gènere i per raons
de caràcter productiu, així com per 
l’existència d’una bretxa digital entre els qui 
han pogut teletrabajar i els qui no.

L’Administració Pública ha d’adaptar 
els seus serveis als temps actuals. 
S’han d’aclarir i cedir espais en favor 
de l’Administració Local per a afavorir la 
introducció i el desenvolupament de les 
tecnologies i garantir recursos econòmics i 
competencials en l’àmbit de la digitalització 
i la tramitació electrònica.

9
Societat i tecnologia

10

12

13
11

Habitatges per ingressos mensuals nets de la llar i tipus d’equipament

Ingressos mensuals nets de 
la llar

Total Habitatges amb algun 
tipus d’ordinador

Habitatges amb
accés a Internet

Menys de 900 euros 2.695.328 58,10% 77,90%
De 900 a menys de 1.600 euros 4.952.780 76,70% 90,50%
De 1.600 a menys de 2.500 euros 3.267.361 91,90% 97,40%
2.500 o més euros 2.765.923 97,40% 99,20%
NS/NR 2.769.991 81,40% 91,50%
Total 16.451.384 80,90% 91,40%



Estudis i recerques
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(1) Els percentatges estan calculats respecte al total de la seua respectiva columna, sent categories diferenciades 
“habilitats digitals” i “competències informàtiques”.
(2) Les xifres fan referència al conjunt de l’estat espanyol.

Elaboració pròpia. Font: Enquesta sobre Equipament i Ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en les 
Llars. 2019. INE.

Habilitats digitals en l’ús d’internet o programari per edat (1) (2)

De 16 a 24 
anys

De 25 a 34 
anys

De 35 a 44 
anys

De 45 a 54 
anys

De 55 a 64 
anys

De 65 a 74 
anys

Habilitats digitals en l’ús d’internet 
o programari per edat

0,10% 0,60% 1,30% 1,10% 3,90% 5,40%

Habilitats digitals:
habilitat baixa

13,30% 20,10% 30,00% 37,30% 43,00% 38,80%

Habilitats digitals:
habilitat bàsica

17,90% 22,00% 24,70% 24,10% 20,70% 13,00%

Habilitats digitals:
habilitat avançada

67,80% 55,20% 41,40% 31,80% 18,80% 6,50%

Competències informàtiques: cap 12,00% 20,10% 29,40% 35,90% 44,40% 40,80%
Competències informàtiques: 
bàsiques

7,70% 16,70% 18,90% 17,40% 16,40% 12,20%

Competències informàtiques: 
avançada

79,40% 61,10% 49,10% 41,10% 25,70% 10,60%

Total 4.147.972 5.290.198 7.353.852 7.452.370 6.100.400 4.566.006



15

Cofinancia:

Colabora::

Pacto Territorial para la creaci—n de empleo, Pactem Nord

n¼ 25

Cofinancia:

Colabora::

Pacto Territorial para la creaci—n de empleo, Pactem Nord

n¼ 25



El servei d’atenció a persones emprenedores del 
Consorci Pactem Nord (PUNT PAE del Ministeri 
d’Hisenda i membre integrant del Mapa d’Entitats 
de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat 
Valenciana) i l’ajuntament de Puçol han posat en 
marxa el taller “La teua empresa en 2 passos”, 
dirigit a persones emprenedores de la comarca.

Durant el taller, al qual ha assistit la regidora de 
Promoció econòmica de l’ajuntament de Puçol, 
els tècnics de Pactem Nord han treballat amb 
les persones amb iniciativa empresarial els 
diferents aspectes del pla d’empresa, els tràmits 
administratius a dur a terme per a donar-se d’alta, 
així com les ajudes i subvencions a les quals 
poden accedir.

En matèria d’emprenedoria, Pactem Nord realitza 
un servei itinerant per tots els municipis de la 
comarca d’atenció especialitzada a persones 
emprenedores amb l’objectiu d’incentivar la 
creació de noves empreses i de donar suport a 
les empreses de recent creació.

El taller “La teua empresa en 2 passos” va dirigit 
a persones emprenedores de la comarca.

Taller per a persones emprenedores a Puçol

Cas d’èxit

Empresas, comercio y RSE

Andrés Uscategui i Eduardo Oliveira, de 28 i 
30 anys respectivament. Andrés és graduat 
en Química i Eduardo és expert en planificació 
estratègica en vendes comercials i màrqueting 
online.

Bé se’ls podria definir com a “joves encara 
que àmpliament preparats”, com d’altres que 

existeixen al nostre país i que, lamentablement, 
no tenen l’oportunitat de desenvolupar-se 
professionalment. Però aquesta vegada la 
seua història serà diferent perquè, gràcies a 
la seua iniciativa emprenedora i al suport dels 
tècnics de Pactem Nord, punt Autoocupació de 
València-Castelló del programa Incorpora, han 
aconseguit transformar la seua idea de negoci 
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Andrés i Eduardo han fet 
realitat el seu pla
de negoci

Activant nous itineraris de RSE

en un elaborat pla d’empresa per a la fabricació 
de gels d’àloe vera, aconseguint que Microbank 
els haja aprovat un crèdit per a fer realitat el seu 
projecte empresarial.
El seu producte estrela, el gel d’àloe vera, dóna 
resposta a un problema que actualment pateix 
una part de la població espanyola. El principal 
objectiu es basa en resoldre els problemes de 
persones amb afeccions severes en la pell que, 
preses de la desesperació, recorren a mètodes 
sense cap base científica per a alleujar els 
símptomes de les seues malalties. Aquests 
problemes principalment es produeixen en 
persones que pateixen psoriasis, ja que fins i tot 

estant baix control mèdic pateixen brots de la 
malaltia que no poden controlar.

Amb aquest, es proporciona un tractament 
fitoterapéutico, amb rigor científic, no alternatiu 
al tractament mèdic, basat en gels directament 
constituïts per la polpa de l’àloe vera. La 
proposta de valor consisteix a utilitzar la planta 
directament des del cultiu, processant la fulla en 
temps més curts que eviten la degradació de 
la matèria primera, a més d’utilitzar directament 
la fulla fresca i no àloe vera restituït (pols) el 
qual manca de la majoria de les propietats 
intrínseques de la planta. 

El Consorci Pactem Nord, en la línia de treball 
de RSE entre les empreses, manté un conjunt 
d’instruments i professionals al servei de les 
empreses col·laboradores per a facilitar el 
desenvolupament d’accions innovadores en el 
camp de la Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE).

La iniciativa plantejada persegueix la introducció 
de pràctiques responsables a mesura de les 
empreses. Per a això, es defineixen un conjunt 
d’accions integrades en un itinerari empresarial 
de responsabilitat social que permet a l’empresa 
emprendre un recorregut generador d’impactes 
positius en la pròpia organització i en l’entorn en 
el qual opera.

El que s’ha pretès en els últims anys amb aquesta 
línia de treball, és que les empreses identifiquen 
la RSE com a vehicle de competitivitat, de 
sostenibilitat i de cohesió social i, per tant, com 

una via per a entendre el negoci com alguna 
cosa que no solament té en compte els resultats, 
sinó també la manera d’obtenir-los, la qual 
cosa es materialitza en la generació de valor 
compartit i confiança en el llarg termini a través 
de la integració i gestió dels riscos i oportunitats 
derivats del desenvolupament econòmic, social i 
mediambiental.

Així, conjuguem dinàmiques en el curt i el llarg 
termini, capaços d’establir prioritats i línies 
concretes d’actuació orientades a la millora del 
model econòmic i social de les empreses que, de 
manera voluntària, s’integren en aquest projecte.

En aquest camí o itinerari Pactem Nord ofereix 
recursos i instruments que, des d’un punt de 
vista molt pràctic, puguen ser d’ajuda a aquelles 
empreses que desitgen plantejar-se aquesta línia 
de treball com a element de millora.
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El Consorci Pactem Nord ha posat en marxa 
una nova acció formativa, relacionada amb 
les noves tecnologies aplicades al comerç de 
proximitat, centrada en la planificació estratègica 
ecommerce i el maneig de hootsuite, per a 
optimitzar el màrqueting i vendes dels comerços 
de la comarca.

El taller webinar d’estratègies de venda online 
consta de 2 sessions online, i s’han inscrit 52 
comerços d’Alboraia, Almàssera, El Puig de 
Santa María, Foios, Godella, Meliana, Museros, 
Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques 
i Vinalesa.

Amb la col·laboració de Facenord -federació 
d’associacions de comerç i empreses de l´Horta 
Nord- des de Pactem Nord s’ha estructurat 
un programa formatiu d’adaptació a les noves 
necessitats del sector, fonamentalment basat en 
la digitalització del comerç i serveis, on a més les 
expertes que imparteixen el taller formatiu realitzen 
posteriorment una tutoria més personalitzada.

Formació online Hootsuite per a comerciants

Es prorroguen les ajudes als autònoms/as

Empreses, comerç i RSE

Les ajudes als treballadors/as per compte propi 
queden ampliades fins al 31 de gener de 2021, 
concretament les prestacions per cessament 
compatible amb l’activitat i per a autònoms/as de 
temporada.

En paral·lel es crea una nova prestació 
extraordinària per suspensió d’activitat que 
estarà dirigida a aquells treballadors autònoms/
as amb una suspensió temporal de tota la seua 
activitat com a conseqüència d’una resolució de 
les autoritats administratives competents per a la 
contenció de la pandèmia de la COVID-19.
 

Article 13-14, Disposició Addicional 4a i 5a del Reial 
decret llei 30/2020 de 29 de setembre.
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En el marc del projecte experimental cofinançat 
per Labora-Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació, denominat “Corresponsabilitat i foment 
de l’ocupació”, s’han plantejat diverses línies de 

millora de l’ocupabilitat i acompanyament a les 
persones que requereixen suport en el seu procés 
de cerca d’ocupació. Entre aqueixes accions, 
destaquen:

Amb una nova i intensiva metodologia 
d’acompanyament, s’ha treballant amb un 
conjunt de dones de l’Horta Nord aportant-los no 
solament eines pràctiques per a la seua cerca 
d’ocupació, sinó oferint-los instruments per a la 
seua capacitació personal. 44 dones han culminat 
aquests itineraris, moltes de les quals han 
participat activament en processos de selecció 
de personal i aconseguit un contracte de treball.

D’altra banda, d’aquestes, 20 dones han assistit 
a les accions grupals d’entrenament que es 
van programar durant els mesos d’abril i maig, 
centrades en reforçar aspectes personals com el 
autonocimiento, la capacitat de treball en equip, 
la gestió de conflictes o la creació d’una Marca 
Personal.

Programes d’ocupació

ITINERARIS DE CAPACITACIÓ DIRIGITS A DONES

Formació i ocupació
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Els itineraris tecnològics de suport en la cerca 
d’ocupació són una de les eines mes demandades 
per les persones desocupades que cerquen 
activament accedir a un lloc de treball.

La declaració de l’estat d’alarma va provocar que 
l’equip de professionals de Pactem Nord adaptara 
ràpidament les metodologies d’acompanyament i 
haja elaborat nous materials de caràcter pràctic 
que s’han posat a la disposició de les persones 
desocupades i dels i les professionals d’ocupació 
i benestar social dels ajuntaments consorciats.

El nostre objectiu ha sigut, malgrat les dificultats 
imposades per la situació de confinament, 
estar prop de la ciutadania per a recolzar en la 
resolució de dubtes relatius a tràmits habituals 
per a persones desocupades, així com a facilitar 
l’accés a les ofertes de treball que despunten en 
aquest moment de crisi i recolzar en l’ús de les 
noves tecnologies per a abordar aquestes noves 
maneres de realitzar els processos de selecció de 
personal per part de les empreses.

123 persones (54 homes i 71 dones) han participat 
en aquests itineraris de suport tecnològic per a 
l’ocupació que van donar començament el mes 
de febrer.

Paral·lelament a les accions de suport individual, 
s’han organitzat diverses sessions de caràcter 
grupal a través de seminaris web, en els quals 
s’ha format a 181 persones desocupades (58 
homes i 123 dones). Els continguts han estat molt 
vinculats a les noves necessitats derivades de 
la crisi sanitària com, per exemple, la utilització 
del telèfon mòbil en la cerca d’ocupació o la 
realització d’entrevistes de treball en línia.

 

Formació i ocupació
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ITINERARIS TECNOLÒGICS 
D’INCORPORACIÓ I ADAPTACIÓ
A ENTORNS DIGITALS EN
L’OCUPACIÓ



En el marc del Programa Incorpora, un any més 
es posa en marxa la iniciativa finançada per 
Fundació “la Caixa”, Punt Formatiu Incorpora, 
que permet oferir a les persones desocupades 
de l’Horta Nord, una formació de caràcter 
professional i eminentment pràctica amb l’objectiu 
que aquestes persones puguen accedir amb 
major facilitat a un lloc de treball. En aquesta 
ocasió, la formació s’ha plantejat de forma en línia, 
tenint un excel·lent acolliment i valoració per part 
de l’alumnat participant.
Durant els mesos de juny i juliol es van realitzar 

dos cursos de Neteja professional i hospitalària 
en els quals van participar un total de 30 persones 
(25 dones i 5 homes), de les quals 19 han trobat 
un lloc de treball. Aquest passat 21 de setembre 
ha donat començament amb 15 participants 
més (10 homes i 5 dones) un curs d’Auxiliar de 
magatzem i operari/a de carretó elevador, que 
comptarà amb una nova edició que ha començat 
el dia 26 d’octubre.

Les necessitats, tant de les persones desocupades 
com de les empreses immerses en processos de 
selecció de personal, han sigut molt diferents en 
els últims mesos.

Per això, tot l’equip de professionals ha estat 
atenent aquestes demandes per diferents canals 
en funció de les diverses fases i recursos de 
les persones usuàries dels serveis: de forma 
telemàtica, telefònica i presencial.

Així, entre gener i setembre s’han inscrit per 
primera vegada 553 persones a l’Agència (41% 
homes, 59% dones). Un total de 4.217 persones 
desocupades han sigut ateses per les nostres 
professionals (46% homes i 54% dones), de les 
quals 647 (48% homes i 52% dones) han sigut 
enviades a alguna de les 232 ofertes d’ocupació 
gestionades per l’entitat en aquest període. 
Fins avui, 87 persones (63% dones) han trobat 
un lloc de treball a través de l’Agència Pública 
d’Ocupació de l’Horta Nord en enguany.

Programes de formació

Agència pública d’ocupació de l’Horta Nord

FORMACIÓ PER A PERSONES DESOCUPADES
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Igualtat d’oportunitats
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hace público su compromiso con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, asumiendo el cumplimiento de las siguientes acciones:

Promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
fomentando una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 
Velar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en los procesos de selección y promoción profesional en la empresa. 
Apostar por la mejora de la empleabilidad y la permanencia en el 
empleo, potenciando la formación y adaptación al mercado de trabajo 
de las mujeres. 
Garantizar la igualdad de salarios por trabajos equivalentes. 
Conocer y adoptar las medidas de prevención y actuación contra el 
acoso sexual o por razón de sexo. 
Denunciar cualquier situación de violencia de género, fomentar la 
integración social y laboral de las mujeres que la sufren, y colaborar con 
actuaciones en materia de sensibilización en ese ámbito.  
Potenciar el uso de un lenguaje inclusivo, no sexista, tanto en las 
comunicaciones internas como externas. 
Transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de 
mujeres y hombres a través de la publicidad. 
Apoyar las iniciativas impulsadas por el tejido asociativo 
femenino (local y comarcal), y colaborar, en su caso, con los planes 
municipales de igualdad. 
Participar y dar difusión a iniciativas que favorezcan la igualdad 
de género.

Distintiu Violeta  
Pactem Nord
POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distintiu Violeta Pactem Nord

Pactem Nord continua avançant en la línia de 
sensibilitzar a l’empresariat en matèria d’igualtat 
d’oportunitats, desenvolupant la iniciativa del 
Distintiu Violeta Pactem Nord.
En enguany, i adaptant-nos als requeriments de 
la situació sanitària, s’han realitzat tant sessions 
presencials de formació (6 de març a Rafelbunyol), 
com a sessions a través de seminaris telemàtics 
(6 de maig i 20 d’abril).

Les empreses a les quals se’ls ha atorgat aquest 
Distintiu són:

• GESTORÍA ROMERO Y MARTÍ
• SABATES REGINA
• VISIÓN DE LIBERTAD
• LUNIVAS 1997 S.L.
• AMARSAN PSICOLOGÍA Y SALUD
• LA MARIMANDONA
• ACEP ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE 

PUÇOL
• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 

PROFESIONALES DE GODELLA
• GESER ELECTRIC S.L

L’objectiu d’aquesta iniciativa és posar en valor a 
aquelles empreses i responsables de les mateixes 
sensibilitzades amb la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i que es comprometen en contra de 
qualsevol forma de discriminació, assetjament o 
violència contra les dones. A més, des de Pactem 
Nord s’ofereix suport i assessorament tècnic 
en el desenvolupament de mesures que, en el 
desenvolupament habitual del treball d’aquestes 
empreses, contribuïsquen a la igualtat.

Tota la informació d’aquest Distintiu, es pot 
consultar en la web:

        www.distintiuvioletapactemnord.com



En els mesos de juliol i setembre, representants 
de les associacions de dones de l’Horta Nord i de 
la Federació de Dons i Col·lectius per la Igualtat 
de l’Horta Nord, coordinades per professionals 
del Consorci Pactem Nord, s’han reunit _de forma 
telemàtica_ per a valorar les iniciatives realitzades 
en els últims mesos i abordar el disseny operatiu 
de les accions programades per al segon 
semestre d’enguany.

Entre los trabajos realizados, destaca la 
elaboración de un vídeo denominado “Vivències 
personals, conductes masclistes i estereotips: 
homes i dones per un món igualitari en una 
societat justa i tolerant.” Aquest material 
audiovisual, que es pot consultar açí, té l’objectiu 
fonamental de visualitzar estereotips de gènere 
i comportaments masclistes que ocorren en la 
vida quotidiana i aportar eines per a aconseguir la 
seua erradicació.

En els últims mesos s’ha avançat en el 
desenvolupament del “Projecte per a la 
capacitació de l’Horta Nord en matèria d’igualtat 
d’oportunitats: estratègia de corresponsabilitat 
en igualtat”, que Pactem Nord està impulsant en 
col·laboració amb la Diputació de València i els 
ajuntaments consorciats. Entre les accions més 
destacades es troba la realització d’una campanya 
per a erradicar la bretxa de gènere en les trajectòries 
acadèmiques i professionals de les persones més 
joves i que es desenvoluparà a través de les xarxes 
socials, el desenvolupament d’accions dirigides 
a promoure un nou model de masculinitat o la 
formació en apoderament i lideratge dirigida a les 
associacions de dones de l’Horta Nord.

També s’han programat accions dirigides a 
la formació en gènere de professionals dels 
ajuntaments i responsables polítics, destacant una 
acció enfocada a la incorporació de la perspectiva 
de gènere en els pressupostos municipals.

D’altra banda, es treballa en la preparació de la 
XII Trobada Comarcal d’Associacions de Dones 
de l’Horta Nord, que celebrem anualment i que 
enguany es realitzarà en un nou format virtual, 
per a analitzar les conseqüències que la situació 
derivada de la pandèmia ha tingut per a les dones 
de diversos àmbits i realitzar propostes per a donar 
suport a les situacions de major vulnerabilitat.

Fòrum d’Igualtat i Federació de Dones i Col·lectius
per la Igualtat de l’Horta Nord

Projecte per a la capacitació del territori
en matèria d’igualtat
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Trabajo en red
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La Secretaria Tècnica de  Pactem Nord, òrgan que 
integra representants tècnics/as dels Ajuntaments 
consorciats, associacions empresarials i 
organitzacions sindicals, ha treballat intensament 
aquests últims mesos amb l’objectiu d’adequar 
les accions previstes en els projectes derivats 
del programa de treball del Pacte Territorial a les 
noves necessitats generades pel SAR-Cov-2.

A més, s’han realitzat reunions de caràcter tècnic 
per a realitzar propostes de cara a l’elaboració 
dels reptes estratègics que es plantegen en el 
nostre territori per als pròxims anys, així com per 
al disseny de les principals accions dirigides a 
la configuració del programa experimental que 
compta anualment amb el finançament amb la 
qual Labora – Servei Valencià d’Ocupació reforça 
el treball i la dimensió experimental dels Pactes 
Territorials d’Ocupació.

Cooperació comarcal a través de la Secretaria Tècnica

Treball en xarxa



El mes de febrer el PATER, Pacte Territorial de la 
Ribera, va organitzar una trobada tècnica entre 
nombrosos pactes territorials de la Comunitat 
Valenciana amb l’objectiu d’avançar en els treballs 
de constitució formal d’una Xarxa de Pactes i 
Acords Territorials de la Comunitat Valenciana, 
l’esdeveniment fundacional dels quals tindria lloc, 
segons es va acordar, en la II Trobada de Pactes i 
Acords Territorials d’Ocupació prevista per al mes 
de maig i organitzat pel Pacte Territorial d’Alacant.

A causa de la situació sanitària es va decidir 
posposar aquest acte. No obstant això, la 
col·laboració entre els pactes continua activa i 
en els pròxims mesos es reprendran _de forma 
telemàtica_ els treballs per a poder reprendre 
el treball posposat i avançar en els objectius 
previstos per a aquesta xarxa autonòmica.

Es pot consultar informació sobre els diferents 
pactes de la Comunitat Valenciana en la pàgina 
web www.pactemcv.es

Xarxa de Pactes de la Comunitat Valenciana
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Una de les accions principals que 
s’han desenvolupat en la campanya de 
Corresponsabilitat, ha sigut la realització d’un 
vídeo en el qual s’han arreplegat els testimoniatges 
de les persones usuàries i empreses que han 
gaudit dels programes d’ocupació realitzats en el 
marc del pacte territorial.

Així mateix, també s’ha conegut l’opinió 
d’autoritats, representants empresarials i 
sindicals per a conèixer com s’aborda l’ocupació 
a la comarca i la importància de treballar en xarxa.

 

Campanya de corresponsabilitat:
Treballant amb tu per l’ocupació

Treball en xarxa
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www.consorci.info  ·  pactem@consorci.info  ·  664 551 104

Entitats consorciades:

Entitat cofinançadora:

Ajuntament 
d’Albalat dels 

Sorells

Ajuntament  
de El Puig

Ajuntament de 
Massamagrell 

Ayuntamiento  
de Alboraya

Ajuntament  
d’Emperador

Ajuntament  
de Meliana 

Ajuntament 
d’Alfara del 

Patriarca

Ajuntament  
de Moncada

Ajuntament 
d’Almàssera

Ajuntament  
de Museros

Ajuntament de 
Rocafort

Ajuntament 
de Bonrepòs i 

Mirambell

Ajuntament de  La 
Pobla de Farnals

Ajuntament  
de Puçol

Ajuntament
 de Tavernes   

Blanques

Ajuntament  
de Burjassot

Ajuntament  
de Massalfassar

Ajuntament de 
Rafelbunyol

Ajuntament de 
Vinalesa

     

@pactemnord


