
  



L'atur registrat cau a nivells històrics a la Marina Alta en un mes en què els contractes 
indefinits suposen el 29% 

 

El comportament del mercat laboral durant gener ha sigut positiu, perquè s'ha millorat les 
seues xifres en aquest mes d'anys anteriors. Malgrat que estacionalment és el pitjor mes de 
l'any, perquè l'ocupació es ressent després de la finalització de la campanya nadalenca amb 
una caiguda de l'afiliació respecte al mes passat, s'ha registrat el millor comportament en 
els últims cinc anys.  

El mes de gener es caracteritza sempre per males notícies per al mercat de treball, que es 
materialitzen en descensos de l'afiliació i augments de l'atur i en aquest mes hem tingut un 
comportament inusual quant al signe i intensitat de les variables, perquè es produeix la 
major caiguda del nombre de demandants d'ocupació en un mes de gener de la sèrie 
històrica i un dels descensos més lleus de persones afiliades. 

El nombre d'afiliats * a la Seguretat Social al gener, disminueix en 342 persones, aconseguint 
els 54.923 afiliats, la qual cosa es tradueix en un descens del 0,62%. Aquest signe negatiu 
correspon a un mes de gener normal, destacant que aquest descens ha sigut millor que el 
dels 5 anys anteriors, per tant, en termes d'afiliació estem davant un comportament global 
que no és diferent que el que caldria esperar de qualsevol altre mes de gener. 

En aquest mes no obstant això es reflecteix un augment de l'afiliació en termes interanuals 
del 7,33%, +3.753 persones, per tant, hi ha hagut hi ha hagut un creixement de l'ocupació 
important. 

Amb aquest creixement anual de més del 7%, el que observem és que portem diversos 
mesos consecutius amb una acceleració del creixement interanual de l'ocupació, la qual 
cosa constitueix una molt bona notícia, però aquesta tendència possiblement reverteix i 
s'observe una reducció en l'increment de la xifra d'afiliats respecte a l'any anterior, perquè 
encara estem comparant la xifra d'afiliats de gener de 2022 respecte a gener ’21, comparat 
amb un moment on la crisi encara estava afectant molt profundament a l'economia i per tant 
al mercat de treball. Al llarg del 2021 s'ha vist una recuperació progressiva en molts dels 
sectors d'ocupació, per tant, quan es façan comparacions interanuals, a mesura que es vaja 
aprofundint en aquest 2022, cal esperar una moderació de la xifra positiva d'afiliats, que 
continuarà sent positiva sinó ocorre gens extraordinari en el nostre mercat de treball.  

Per règims d'activitat, es destaca un descens generalitzat d'ocupació, a excepció dels 
Autònoms que pràcticament manté la mateixa xifra d'afiliacions que desembre (suma un 
total de 17.427 afiliats, +7). En termes percentuals el Règim Especial de la Mar és el que 
major reducció ha experimentat, amb un -4,72%, li segueix el Règim Especial Agrari i el Règim 
General, amb un -1,61%, -0,79%, respectivament. En termes interanuals (comparativa amb 
gener 2021), el Règim Especial Agrari és el que major caiguda ha tingut, amb un -11,17% 
menys d'afiliats que fa un any (366 enfront de 412). 

Quant al nombre de demandants d'ocupació, es produeix un fet paradoxal, l'atur en un mes 
de gener es caracteritza per augments molt significatius de la desocupació, això és així en 
els últims 10 anys, i sens dubte estem davant el primer descens de tota la sèrie històrica. 
Aquest descens de 390 personas respecte a desembre és molt positiu, pel fet que 

 
* 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. 



estacionalment es un mes en què hauríem d'esperar augments de l'atur significatius, just al 
contrari del que hem tingut. Aquest descens respecte a desembre del 3,46%, ens deixa amb 
una xifra de demandants d'ocupació de 10.867, per primera vegada per davall de l'obtinguda 
al febrer de ’20, un mes abans de declarar-se l'estat d'alarma (10.988 persones 
desocupades). I amb un descens molt notable en l'últim any del 24,74% (-3.572 aturats 
respecte a gener 2021).  

La composició de demandants d'ocupació per sexe queda representada com va sent habitual 
en els últims mesos, on el pes dels parats homes és del 41,82% (4.545), enfront del 58,18% 
de dones (6.322). El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut del 4,78% 
per als homes (-228 homes), mentre que en les dones ha caigut un 2,50% (-162 dones), 
Igualment, si comparem respecte a gener de 2021, aquest descens interanual ha sigut més 
accentuat en el cas dels homes (-28,88% en homes enfront de -21,45% en dones). 

Si analitzem l'atur per sectors productius, el sector Construcció descendeix la seua xifra de 
demandants d'ocupació en un 8,45% (1.160 demandants d'ocupació, -107 persones). En 
termes relatius li segueix Indústria i Serveis amb una disminució 3,13% i 2,12% 
respectivament (496 i 8.546 persones desocupades). 

Si comparem les xifres d'aquest mes de gener amb gener de 2020 les variacions interanuals 
són més favorables, ja que aquests 3.572 demandants d'ocupació menys es tradueixen en 
la major caiguda d'aturats en un any de la sèrie històrica (-24,74%). Així, els sectors d'activitat 
amb major caiguda percentual de persones parades en l'últim any són Construcció (-26,11% 
i 410 persones menys i Serveis (-24,02% i 2.702 persones 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 71 persones menys (-
2,50%), Comerç i Construcció han reduït les seues xifres de persones desocupades en 14 
persones (-0,77%) i 107 persones (-8,45%). Aquestes caigudes cobren major dinamisme si 
ho comparem amb el mes de desembre de l'any passat, Hostaleria disminueixen els seus 
demandants d'ocupació en 8,96%, Comerç -6,17%i Construcció -3,81%. 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que aquesta pràcticament 
es manté, disminueix en menys de mig punt respecte a desembre, aconseguint una taxa 
d'atur estimada del 16,52%. 

Com a anàlisi global de la crisi, podem ressaltar si ens comparem amb febrer 2020, últim 
mes abans de l'inici de la crisi, que tenim un augment de l'afiliació de 1.212 afiliats, tenim 
més ús del que teníem en 2020, amb el matís de les persones encara acollides a ERTO. Pel 
que fa a l'atur, si ens comparem amb febrer ’20 existeixen 121 aturats menys. 

En matèria de contractació, ens trobem que el mes de gener ha crescut un 6,65% respecte 
a desembre. Se han signat 3.049 contractes, dels quals el 71,04% són temporals i 28,96% 
indefinits, una xifra que augmenta respecte al mes anterior per al cas dels contractes 
indefinits (+427) i cau quant a la contractació temporal (-237) Aquesta xifra és elevada per 
a un mes de gener, supera la de l'any passat en un 46,52% (+968) Es destaca el rècord de 
contractació indefinida en un mes de gener, la signatura de 883 contractes indefinits en 
aquest mes suposa la major xifra aconseguida en un mes de gener de la sèrie històrica. 
Encara és prompte per a conéixer l'impacte de la reforma laboral i l'aplicació dels nous 
models de limitació de la temporalitat, però potser amb el missatge de lluita contra la 
temporalitat que inclou la nova reforma haja servit perquè tinguen els primers efectes en el 



mercat laboral. Aquesta contractació indefinida augmenta en un 124,68% respecte a l'any 
passat i en el cas de la temporal augmenta en un 28,32% respecte a gener 2021.  

Es poden apreciar diferències en la variació de la contractació per sexe respecte al mes 
anterior, així la contractació en dones ha augmentat en un 3,22% respecte a desembre ‘21 
i en els homes un 9,93%. El nombre de contractes signats durant el mes de gener ha sigut 
a favor dels homes en un 52,64% i del 47,36% per a les dones. Així com destacar que 
respecte a gener ‘21 el creixement de les contractacions ha sigut pràcticament igual d'intens 
entre homes i dones (+46,58% per als homes i +46,45 en les dones). 


