
   



Descendeix l'atur a la Marina Alta per segon mes consecutiu 

L'atur ha descendit a la Marina Alta per segon mes consecutiu, sent 190 el nombre de 
persones que han trobat ocupació entre març i abril. Actualment el nombre total d'aturats a 
la comarca és de 14.132. 

El nombre d’afiliats* a la Seguretat Social a l'abril, augmenta en 957 afiliats, aconseguint els 
53.315 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 1,83%. 

El mes d'abril té un comportament favorable en l'ocupació. Igual que el mes anterior, abril és 
un mes en què tradicionalment es crea ocupació, amb l'excepció d'abril de l'any passat. Però 
abans de la crisi, sense excepció, ens trobàvem amb creixements de l'afiliació durant el mes 
d'abril. Cal comparar amb els altres mesos d'abril per a adonar-nos que el creixement de 957 
afiliats durant aquest últim mes és lleu (amb l'excepció notable d'abril 2020). 

Quant a la variació interanual d'afiliats, ressalta un augment de l'afiliació a l'abril de 2021 
respecte a abril de l'any passat, que es tradueix en un creixement de l'afiliació en un 2,92%. 
A l'abril de 2020 es va produir la major caiguda de l'afiliació respecte a un mes anterior (-
6,2%). A partir d'aqueix mes, les caigudes van ser cada vegada més febles, i és en aquest 
abril de 2021 quan es té el millor comportament en l'afiliació respecte a abril 2020. Per tant, 
si el mes de març d'enguany augmentava l'ocupació en un 0,89% respecte al mateix mes de 
l'any d'inici de la crisi, durant aquest mes d'abril, s'aconsegueix un creixement de 2,92%, 
1.513 afiliats a la Seguretat Social més respecte a abril de 2020. 

Per sectors, ha sigut pràcticament generalitzada la creació d'ocupació el mes d'abril. El 
Règim General, on cotitzen la majoria d'empleats per compte d'altri, recupera 833 afiliats i 
va sumar un total de 33.734 contribuents a l'abril, un 2,53% més que al març de 2021. 
L'afiliació al Règim Especial de la Mar és el sector més afectat, en termes relatius, cau un 
2,0% respecte al mes anterior, aconseguint els 1.091 afiliats. 

Quant al nombre d'aturats a la Marina Alta durant el mes d'abril, ha sigut un bon mes per a 
l'atur registrat. Ha descendit l'atur en 190 persones respecte a març (-1,33%), fins a 
aconseguir un total de 14.132. Ha sigut un descens d'aturats esperable (el que sol ocórrer 
en un mes d'abril, a excepció d'abril de 2020). Per tant, estem davant un comportament amb 
signe adequat, però un descens inferior al que ha sigut habitual en un mes d'abril. Malgrat 
que existeix una baixada d'aturats respecte al mes de març, el seu valor continua estant per 
damunt dels que hi havia fa un any. L'atur registrat creix en 978 persones en l'últim any, 
aquest creixement anual suposa un augment en termes interanuals del 7,44% (respecte a 
abril’20). 

Els increments percentuals en l'últim any han sigut bastant més intensos en el cas de les 
dones. En tots dos grups de població, es registren augments de la desocupació, un augment 
del 9,87% en les dones i del 4,44% en els homes, respecte a abril del 2020. Igualment, l'atur 
ha disminuït alguna cosa més entre els homes que entre les dones, i en aquest mes d'abril, 
el nombre de dones en atur és superior (7.791 parades, 56,40%) al d'homes (6.161 aturats, 
43,60%). 

 
* Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no 
s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen. 



Si analitzem l'atur per sectors productius, el sector més perjudicat respecte al mes anterior 
és el sector de la Indústria (+1,15%), si bé el sector Serveis posseeix les xifres més altes 
d'atur (10.940), és el sector on més cau l'atur respecte al passat mes de març (-1,76%). 

No obstant això, si observem les taxes interanuals i comparem les xifres d'aquest mes d'abril 
de 2021 amb abril de 2020, els números són pitjors (tenint en compte que abril de 2020 és 
el mes amb major caiguda de l'ocupació). Així, el sector Agricultura ha augmentat el seu 
nombre d'aturats en un 22,71% (+47 persones), Serveis ha augmentat el seu nombre 
d'aturats en un 7,39% (+753 persones), Indústria pràcticament es manté, un augment de 
0,99% (+6 persones) i únicament Construcció disminueix l'atur en un 3,22% (-51 persones). 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que ha disminuït mig punt 
respecte a març, aconseguint una taxa d'atur estimada del 20,95%. 

De nou, com en anàlisis anteriors del mercat laboral, s'ha de conéixer l'evolució del número 
total d'ERTO i amb això reconéixer la denominada “afiliació efectiva” -no totes les persones 
que figuren com a afiliats a la seguretat social estan efectivament treballant- i per a això s'ha 
de conéixer la població en ERTO. 

El mes d'abril s'han sumat tan sols 3 expedients de regulació temporal d'ocupació a la Marina 
Alta, la qual cosa suposa un increment d'aproximadament 7 treballadors afectats (existeixen 
al voltant de 3.776 ERTO sol·licitats acumulats des de l'inici de la pandèmia al qual han 
afectat al voltant de 15.615 afiliats). Com és d'esperar, el gran pes de les concessions es 
manté en les activitats del sector serveis (90,4%), concretament en l'activitat de restaurants 
i llocs de menjar (sobre el 26,4% de les empreses amb al voltant de 4.424 afiliats afectats -
28,3%-), establiments de beguda (sobre el 12,6% i al voltant de 1.568 afiliats afectats -10%-
), perruqueries i altres tractaments de bellesa (sobre un 4,6% amb al voltant de 342 
treballadors afectats -2,2%-), manteniment i reparació de vehicles de motor (sobre el 2,8% i 
al voltant de 361 treballadors afectats -2,3%-), entre altres. És destacable els 59 ERTO 
sol·licitats entre el sector d'hotels i allotjaments que representa 910 treballadors afectats -
5,8%-. 

Quant als contractes, el mes d'abril s'han signat 532 contractes indefinits i 2.281 contractes 
temporals. Sens dubte milloren de manera extraordinària les xifres de 2020, ja que a l'abril 
de 2020 pràcticament tota la població estava en confinament total, la qual cosa implica que 
a penes es pogueren signar contractes. Per tant, ha crescut la xifra de contractació indefinida 
un 232,50% i ha crescut la xifra de contractació temporal un 131,34% respecte a abril de 
2020, la qual cosa ens dóna un augment global de la contractació del 145,46% (1.667 
contractes més que a l'abril de 2020). 

Respecte al mes anterior, l'augment ha sigut d'un 7,98% o cosa que és el mateix, 208 
contractes més que al març de 2021. Especial esment al fet que la contractació en dones 
ha augmentat en l'últim mes més que en els homes (11,56% dones, enfront del 4,79% 
homes), malgrat representar aquestes un 48,70% del total de contractacions en aquest mes, 
enfront del 51,30% dels homes. 


