
   



Novembre 2021: Dades per a creure en la recuperació del mercat laboral 

 

És clar que el quart trimestre de 2021 serà diferent al d'altres anys. A les bones dades 
d'octubre, sumem un comportament excepcionalment positiu durant el mes de novembre 
passat. Històricament, l'últim trimestre de l'any sempre ha representat el pitjor període quant 
a xifres del mercat laboral, amb destrucció d'ocupació i baixa activitat. Doncs bé, aquest 
novembre canvia completament aquesta tendència i no sols s'ha reduït el nombre de 
demandants, sinó que també ha augmentat de manera molt notable la contractació, tant 
respecte al mes anterior com al mateix mes d'anys anteriors. 

No obstant això, el nombre d’afiliats* a la Seguretat Social al novembre s'ha reduït en 1.159 
persones respecte al mes d'octubre, deixant el llistó en 56.232 afiliats, la qual cosa es 
tradueix en un descens del -2,0%. Podríem dir que és una dada esperada, íntimament lligat 
a la baixada pròpia de l'activitat turística en els mesos hivernals. 

Si ho comparem amb el novembre de l'any passat -amb tot el que suposa això-, s'observa 
com es van corregint els estralls de la pandèmia. Així, respecte a novembre de 2020, hi ha 
3.553 afiliats més, o el que és el mateix, un 6,7% més.  

Per a adonar-nos del positiu de la dada d'afiliació en aquest novembre de 2021, cal 
comparar-lo amb un any precrisi. Respecte a novembre de 2019, tenim 1.953 afiliats més 
(+3,6%), la qual cosa pot indicar que les estratègies que s'estan duent a terme tant des del 
teixit empresarial com de les administracions públiques, juntament amb la conscienciació 
sobre el consum de proximitat, comencen a donar els seus fruits. 

Per tant, encara que en aquest últim mes, l'afiliació s'haja vist reduïda respecte al mes 
anterior, si analitzem les taxes interanuals d'afiliats, observem una tendència positiva, amb 
creixements mantinguts o fins i tot superiors que en els anys anteriors a la crisi derivada de 
la Covid-19.  

Per règims, la disminució és generalitzada respecte a octubre’21. En termes percentuals, el 
Règim General i el Règim Especial de la Mar són els que major reducció han patit, amb un 
2,9% i un 2,4%, respectivament. No obstant això, si tirem la vista un any arrere (nov’20), són 
just aquests dos règims els que major augment han experimentat, amb un 9,1% i un 12,6%, 
respectivament. Especial menció tindria el Règim Agrari que, amb la comparativa nov’21 vs 
nov’20, ha vist reduïda la seua taxa d'afiliació un 11,9%, 51 afiliats menys. 

Quant al nombre de parats, novembre sempre ha sigut un mes negatiu quant a nombre de 
demandants, amb increments notables respecte al mes anterior. No obstant això, el del 
2021 no ha sigut un mes de novembre típic ja que la desocupació ha disminuït en 528 
persones respecte a octubre (-4,2%). L'atur registrat ha descendit en l'últim any en 1.868 
persones, un descens acumulat en els últims dotze mesos del 13,53% i això ha situat la xifra 
d'aturats per davall de les 12.000 persones, concretament, 11.942. Cal tindre en compte 
que encara estem en xifres per damunt de les quals s'obtenien en l'època precrisi -al 
novembre de 2019, es van comptabilitzar 10.929 demandants-. No obstant això, la lectura 
ha de ser i és positiva ja que, per primera vegada en molts anys, la tendència alcista de 
persones en situació de desocupació durant aquest mes s'ha trencat, encara que una de les 

 
* 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. 



possibles raons siga l'absorció (encara) dels llocs de treball destruïts durant l'etapa més dura 
de la pandèmia. 

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 43,1% (5.146), enfront del 56,9% de dones 
(6.796). El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut del 5,85% per als 
homes (-320 homes), mentre que en les dones ha sigut del 2,97% (-208 dones). 
Interanualment, també el major descens es produeix en els homes (-15,6% enfront de -
11,9% en dones). 

Per sectors productius, tots ells han vist disminuïda la seua xifra d'aturats durant aquest 
últim mes. Per ordre, la Construcció ha sigut la de major descens percentual respecte al mes 
anterior, amb un -9,9% (149 aturats menys), seguida per Indústria (-5,6% i 32 aturats 
menys), Agricultura (-3,8% i 9 aturats menys) i Serveis (-2,63% i 248 aturats menys). 

Si comparem les xifres d'aquest mes de novembre de 2021 amb novembre de 2020, les 
taxes interanuals són encara més positives, ja que es comptabilitzen 1.868 aturats menys, 
o el que és el mateix, un descens d'un 13,5%. Així, els sectors amb major recuperació són 
Construcció (-14,1% i 222 aturats menys) i Serveis (-13,7% i 1.459 aturats menys). 

Si aprofundim en l'anàlisi per secció d'activitat, i ens centrem en aquelles activitats amb 
major pes a la comarca, observem que mentre que Hostaleria ha patit un repunt respecte a 
octubre de 67 aturats més (+2,3%), Construcció i Comerç han vist reduïdes les seues xifres 
d'aturats, -149 aturats (-9,9%) i -113 aturats (-5,6%), respectivament. De totes maneres, cal 
dir que, en el cas de l'Hostaleria, si comparem tant la taxa interanual (nov’20) com les xifres 
de l'inici de l'estat d'alarma (feb’20), les xifres són positives, ja que en els dos casos s'observa 
una disminució del nombre d'aturats, -23,7% i -3,2%, respectivament. 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que corregeix l'augment 
experimentat en el mes anterior, i es redueix en 0,33 punts respecte a octubre, aconseguint 
una taxa d'atur estimada del 17,52%. 

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 954 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. 

D'altra banda, ens trobem que l'afiliació a la Seguretat Social inclou 2.503 afiliats més que 
en aquest febrer de 2020 -inclosos aquelles persones encara afectades per ERTO-.  

En matèria de contractació, el mes de novembre també ha sigut positiu. Durant aquest últim 
mes, s'han signat 4.258 contractes, 322 més que a l'octubre, dels quals el 80% són 
temporals i 20% indefinits. Crida l'atenció, l'increment percentual d'aquests últims respecte 
a octubre; els contractes indefinits han augmentat un 37% respecte al mes anterior, 851 
contractes al novembre enfront de 621 a l'octubre. De la mateixa manera, els contractes 
indefinits han augmentat en un 113,8% respecte a novembre 2020 i, cosa que és més 
important, un 96,5% respecte a novembre 2019, any precrisi. 

A nivell global, la contractació -indefinida i temporal- ha crescut un 82,7% respecte al mateix 
mes de l'any passat, i un 42,8% respecte a novembre del 2019.  



La contractació segons sexe durant aquest mes de novembre ha sigut pràcticament 
equitativa, 2.156 contractes a homes enfront de 2.102 a dones. No obstant això, l'evolució 
de la contractació femenina ha sigut més positiva que la masculina. Així, respecte a 
octubre’21, la contractació a dones ha augmentat un 12% mentre que la d'homes només un 
4,7%. D'igual manera, si comparem aquesta evolució al mateix mes prepandèmia (nov’19), 
la recuperació en la contractació a dones continua sent major (+49,9%) que la d'homes 
(36,7%), fet lògic, d'altra banda, si pensem que la destrucció d'ocupació durant aquesta 
època de crisi s'ha encebat més en les dones que en els homes. 


