
  



La Marina Alta tanca 2021 amb més de 3.000 ocupacions recuperades respecte a 
desembre de l'any passat. Contínua la baixada en el nombre d'aturats. 

 

Si novembre va ser un mes atípicament positiu quant al comportament del mercat laboral a 
la comarca, aquest desembre passat vam continuar amb la bona tendència, disminuint el 
nombre d'aturats i mostrant signes de recuperació de l'activitat econòmica si comparem les 
dades respecte a l'any 2020 i fins i tot, l'any prepandèmia del 2019. 

La recuperació del mercat de treball a la Marina Alta es va afermar en 2021, any de les 
vacunes contra la covid-19, després del terratrémol provocat per la pandèmia i els 
confinaments en 2020. La volta gradual a la normalitat en l'activitat, quasi dos anys després 
de l'arrancada de la crisi sanitària, ha permés recuperar 3.033 ocupacions en l'últim exercici 
i reduir en 2.646 persones l'atur en termes interanuals. 

Encara que el nombre d’afiliats* a la Seguretat Social ha disminuït en 967 persones respecte 
al mes de novembre, fins als 55.265 afiliats (-1,72%), aquest últim mes de l'any ens situa 
millor que el desembre de l'any passat, reflectint així una millora en l'afiliació, malgrat que 
existeixen desembres millors en creació d'ocupació que aquest actual desembre. 

Per règims, la disminució és generalitzada respecte al mes anterior. En termes percentuals, 
el Règim General juntament amb l'Agrari i el de Llar són els que major reducció han 
experimentat, amb un -2,40%, -1,59% i -1,24%, respectivament. En termes interanuals 
(comparativa amb desembre 2020), el Règim Especial de la Mar és el que major augment 
ha tingut, amb un 18,23% més d'afiliats que fa un any (1.267 enfront de 1.075). Per part 
seua, el Règim General ha crescut un 7,27% i el d'Autònoms, un 2,68%. 

Per tant, el creixement d'afiliats al llarg de l'any 2021 ha sigut del 5,81%. Per tant, tenim un 
creixement d'afiliats per a tancament d'any que suposa un indicador més de la recuperació 
de l'activitat econòmica i laboral, sobretot, tenint en compte que aquest creixement 
interanual s'accelera en aquests últims mesos el que constitueix una bona notícia. 

Quant al nombre d'aturats, aquest ha disminuït en un total de 685 persones respecte a 
novembre (-5,74%). Si el comparem amb el 2020, l'atur registrat ha descendit en l'últim any 
en 2.646 persones, un descens acumulat en els últims dotze mesos del 19,03%, rècord en 
descens de demandants d'ocupació en un mes de desembre. Actualment, hi ha 11.257 
persones, una xifra molt semblant a la qual hi havia just abans de l'inici de la pandèmia -
desembre 2019-. De fet, si comparem els desembres de 2021 i 2019, hi ha una diferència 
en el nombre d'aturats per davall del 4% (421 persones parades més en 2021 que en 2019). 
Aquest indicador denota la correcció que s'està produint en el mercat laboral de la comarca 
quant al nombre de persones que busquen treball. A això se li afig que en aquest últim 
trimestre de 2021 es produeix per primera vegada un descens d'aturats respecte al tercer 
trimestre (-7,14%). 

En canvi, la composició d'aturats per sexe continua sent desigual, com va sent habitual en 
els últims mesos, ja que el pes dels parats homes és del 42,4% (4.773), enfront del 57,6% 
de dones (6.484). Milloren tots dos sexes, encara que el descens de demandants d'ocupació 
en l'últim mes ha sigut del 7,25% per als homes (-373 homes), mentre que en les dones ha 
sigut del 4,59% (-312 dones), contribuint així a augmentar aquesta bretxa de gènere. 

 
* Los datos proporcionados por la Seguridad Social reflejan que, si el dato de afiliación de trabajadores es menor que cinco, no se 
indica el valor real, sino que se indica como <5 y por tanto no se contabilizan. 



Interanualment, també el major descens es produeix en els homes (-22,74% enfront de -
16,06% en dones). De la mateixa manera, si comparem les dades de desembre amb el 
desembre anterior a la pandèmia, veiem que mentre la xifra d'homes parats ja està 
absorbida en el transcurs de l'any, per davall de desembre de 2019 (55 aturats menys al 
desembre de 2021), la xifra de dones parades encara es troba per damunt (476 parades 
més ara respecte a 2019).  

Per sectors productius, tots ells han vist disminuïda la seua xifra d'aturats durant aquest 
últim mes. Per ordre, en Agricultura ha sigut el major descens percentual respecte al mes 
anterior, amb un -7,83% (18 aturats menys), seguida per Construcció (-6,29% i 85 aturats 
menys), Serveis (-5,02% i 461 aturats menys) i Indústria (-4,48% i 24 aturats menys). 

Si comparem les xifres d'aquest mes de desembre amb el desembre de 2020 les variacions 
interanuals són més favorables, ja que aquests 2.646 aturats menys es tradueixen en la 
major caiguda d'aturats en un any de la sèrie històrica (-19,03%). Així, els sectors d'activitat 
amb major caiguda percentual d'aturats en l'últim any són Construcció (-21,16% i 340 
aturats menys i Serveis (-18,41% i 1.970 aturats menys). 

Si detallem l'anàlisi per secció d'activitat econòmica i ens centrem en aquelles activitats amb 
major pes a la comarca, observem que l'Hostaleria ha descendit en 106 aturats menys (-
3,59%), Comerç i Construcció han reduït les seues xifres d'aturats en 107 persones (-5,58%) 
i 85 persones (-6,29%). Aquestes caigudes cobren major dinamisme si ho comparem amb el 
mes de desembre de l'any passat, Hostaleria disminueixen els seus aturats en 26,41%, 
Comerç -19,24% i Construcció -19,5%. 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur a la Marina Alta, s'observa que continua disminuint, i es 
redueix en 0,59 punts percentuals respecte a novembre, aconseguint una taxa d'atur 
estimada de 16,92%, per davall de la provincial (18,8%) i per damunt de l'autonòmica 
(15,6%). 

Amb aquestes bones dades, seguim en la bona direcció per a aconseguir arribar a les xifres 
d'aturats dels nivells anteriors a la crisi. Si ens comparem amb el mes de febrer de 2020 
encara tenim 269 aturats a la Marina Alta més que en aqueix moment del temps. Està per 
veure si s'aconsegueix absorbir aqueix excedent en els pròxims mesos i quines 
conseqüències pot tindre la possible nova onada de contagis que s'observa en l'horitzó. 

En termes de contractació, el mes de desembre ha disminuït en 1.399 contractes respecte 
al mes anterior. Durant aquest últim mes d'any s'han signat 2.859 contractes, -32,86% 
respecte a novembre, dels quals el 84,05% són temporals i el 15,95% indefinits. En la seua 
variació mensual, els contractes temporals pateixen un menor desgast perquè la disminució 
d'aquest tipus de contracte respecte al mes anterior és del 29,47% enfront de la caiguda del 
46,42% dels contractes indefinits. Ara bé, es pot pensar en l'existència d'un tímid canvi de 
cultura en les pràctiques de contractació per part de les empreses, perquè en termes 
interanuals l'increment percentual de la contractació indefinida és superior a la temporal 
(augment del 40,74%, +132 contractes, enfront de l'augment del 22,92%, +448 contractes 
en la contractació temporal respecte a desembre de 2020). Una tendència que pot 
consolidar-se a curt termini gràcies a la nova reforma laboral pactada recentment pel govern 
i agents socials i que serà validada en el congrés durant el mes vinent de febrer.  

La contractació segons sexe durant aquest mes de desembre ha sigut pràcticament 
equitativa, 1.460 contractes en homes enfront dels 1.399 en dones. Aquesta lleu millora en 
la contractació masculina es reafirma en la seua variació interanual, així, respecte a 



desembre de l'any passat, la contractació en dones ha augmentat un 21,23% mentre que 
en els homes aquest augment de la contractació l'ha fet en un 29,78%. El dinamisme de la 
contractació a tancament d'any cobra rellevància perquè sabent que l'últim trimestre de l'any 
es caracteritza per descensos de la contractació. Aquesta caiguda del 18,23% respecte al 
tercer trimestre d'aquest 2021 és la menor caiguda en un quart trimestre de l'últim lustre. 


