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Dades laborals en col·lectius desfavorits a la Marina Alta 

La informació laboral dels col·lectius vulnerables a la Marina Alta, permeten obtenir una 
radiografia de les condicions actuals en les quals es troba aquest col·lectiu, a partir dels 
quals es poden establir línies estratègiques i accions futures que permeten majors taxes 
d'inserció o reinserció al mercat de treball d'aquest, de manera que es generen polítiques 
actives encaminades cap a la integració dels col·lectius més vulnerables en una línia de 
treball cap a la inclusió real en les empreses davant la necessitat de donar oportunitats a 
col·lectius en risc d'exclusió social. 

Les dones ha sigut un col·lectiu que ha sofert la discriminació de gènere en tots els sectors 
productius, i encara que en els últims anys, el pes de les contractacions de dones ha crescut 
fins a arribar en 2019 a gairebé el 48% sobre el total, continuen existint diferències 
significatives en matèria d'ocupació. La taxa d'ocupació, ocupació i salaris és més baixa en 
les dones que en els homes. 

Les contractacions en el col·lectiu jove, és a dir, els menors de 25 anys, augmenta 
positivament durant els 5 anys d'anàlisis, situant-se en 2019 en el 25% del total dels 
contractes realitzats. La incidència de l'atur juvenil a la Marina Alta representa entorn al 7% 
sobre el total d'aturats. 

Quant al col·lectiu major de 45 anys, l'evolució dels contractes ha suposat un increment del 
24%. És important recalcar que al llarg del quinquenni estudiat es produeix una disminució 
important de l'atur en aquest col·lectiu del 15,22% a la Marina Alta, no obstant això, la 
distribució percentual que cobreix aquest col·lectiu de demandants d'ocupació respecte al 
total d'aturats, augmenta gradualment any a any, a conseqüència de l'envelliment de la 
població, que provoca que la mitjana d'edat global augmente en posseir una alta distribució 
de persones amb edats majors o igual a 45. En 2019, la taxa d'atur del col·lectiu més major 
representa un 53,94%. 

D'altra banda, el col·lectiu amb diversitat funcional es presenta històricament com un dels 
quals tenen majors barreres a l'hora de la seva inserció laboral. S'observa que hi ha hagut 
una progressió pràcticament lineal de les contractacions, que ha suposat un 37% d'augment 
en el nivell de contractacions de 2015 a 2018. Quant a les taxes d'atur, la proporció de 
demandants d'ocupació amb diversitat funcional respecte al total d'aturats és insignificativa, 
en el registrat en el 2019, representa 2,5% a la Marina Alta (del 1,71% en 2015). 

Un altre col·lectiu considerat en risc d'exclusió social són els estrangers. Aquest col·lectiu és 
objecte d'estudi específic a causa de les dificultats que té per a la seva inserció en el mercat 
laboral; en aquests 4 últims anys, a la Marina Alta, el nombre de contractacions ha 
augmentat més d'un 17%. Tenint en compte que el pes de la població estrangera sobre els 
municipis de la Marina Alta és elevat, també ho són les taxes de demandants d'ocupació 
estrangers sobre el total d'aturats. En el 2019 la taxa d'aturats estrangers és del 25,59% a 
la Marina Alta. 

El col·lectiu “llarga durada”, és a dir, els inscrits demandant una ocupació durant més d'1 
any, representen un percentatge alt en incloure aquest grup el col·lectiu de majors o iguals 
de 45 anys. Segons l'última dada publicada, la taxa de demandants d'ocupació en aquesta 
situació sobre el total d'aturats és del 34,46% enfront del 40% en 2015, la qual cosa denota 
una tendència a la baixa. 


