
  



Febrer aconsegueix les 55.716 ocupacions a la Marina Alta, amb rècord històric de 
contractes fixos que suposen prop del 37%  

El 36,69% de les contractacions durant el mes de febrer són indefinides enfront del 
18,62% que representava el mateix mes del 2021 

El mes de febrer ha continuat en la senda de recuperació, i la reforma laboral sembla que 
es deixa notar amb una millora més que evident en la qualitat dels nous contractes a la 
Marina Alta. La Seguretat Social va augmentar en 793 afiliats al febrer. Es tracta d'un 
comportament normal de l'ocupació per a un mes de febrer, però el que ha sigut excepcional 
és la notable millora de la contractació indefinida que s'ha registrat, quasi el 37% de les 
noves contractacions durant febrer van ser indefinides, la qual cosa suposa triplicar la 
mitjana històrica d'aquest tipus de contractes. Per tant, per segon mes consecutiu, des que 
va entrar en vigor la reforma laboral augmenta la signatura de contractes fixos.  

El nombre d'afiliats * a la Seguretat Social al febrer, augmenta en 793 persones, aconseguint 
els 55.716 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 1,44%. Això suposa un 
comportament relativament típic en el que era els febrers d'anys anteriors a la crisi, amb 
l'excepció de febrer de 2021, any molt afectat per la pandemia, però si comparem aquest 
augment d'afiliats durant aquest mes amb els febrers previs a la pandèmia, ens trobem que 
cal remuntar-se a febrer de 2016 per a veure un febrer pitjor que el d'enguany.  

En aquest mes, no obstant això, es reflecteix un augment de l'afiliació en termes interanuals 
del 8,78%, +4.496 persones, per tant, hi ha hagut un creixement de l'ocupació important. 

Amb aquest creixement anual de prop del 9%, 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 febrer de 2022 respecte a febrer ’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.  

Per règims d'activitat, es destaca un augment generalitzat de l’ocupació, a excepció del 
Règim Especial de la Mar que redueix la seua xifra d'afiliacions respecte a gener en un 7,68% 
(suma un total de 1.118 afiliats, -93). En termes percentuals, el Règim Especial Agrari és el 
que major augment ha experimentat, amb un 3,01%, li segueix el Règim General, amb un 
2,23%. En termes interanuals (comparativa amb febrer 2021), el Règim Especial Agrari és el 
que major caiguda ha tingut, amb un -12,73% (-55 afiliats) i, per contra, el Règim General ha 
crescut en un 12,61% (+4.019 afiliats). 

Quant al nombre de demandants d'ocupació, es produeix un descens de 180 persones 
respecte gener. Aquesta caiguda de l'atur en 1,66% és comú en els mesos de febrer dels 
anys precedents a l'inici de la pandèmia, però el que és destacable positivament és que 
aquest descens posiciona la xifra de demandant d'ocupació en 10.687 persones, la xifra 
més baixa en un mes de febrer de la sèrie històrica i més encara si cap amb un descens molt 
notable en l'últim any, cau en un 27,90% respecte a febrer de 2021 (-4.135 persones).  

 
* 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. 



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 41,17% (4.400), enfront del 58,83% 
de dones (6.287). El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut del 3,19% 
per als homes (-145 homes), mentre que en les dones ha caigut a penes un 0,55% (-35 
dones). Igualment, si comparem respecte a febrer de 2021, aquest descens interanual ha 
sigut més accentuat en el cas dels homes (-32,57% en homes enfront de -24,23% en dones). 

Si analitzem l'atur per sectors productius, el sector Indústria descendeix la seua xifra de 
demandants d'ocupació en un 4,03% (476 demandants d'ocupació, -20 persones). En 
termes relatius li segueix Construcció i Serveis amb una disminució 3,10% i 1,38% 
respectivament (1.124 i 8.428 persones desocupades). El sector de l'Agricultura és l'únic on 
augmenta la seua xifra de demandants d'ocupació (+2,82%, 219 persones). 

Si comparem les xifres d'aquest mes de febrer amb febrer de 2021 les variacions interanuals 
són més favorables, ja que aquests 4.135 demandants d'ocupació menys es tradueixen en 
la major caiguda d'aturats en un any de la sèrie històrica (-27,90%). Així, els sectors d'activitat 
amb major caiguda percentual de persones parades en l'últim any són Construcció (-27,76% 
i 432 persones menys i Serveis (-27,38% i 3.177 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 144 persones (-5,19%), 
Construcció ha disminuït la seua xifra de persones desocupades en 36 persones (-3,10%) i 
Comerç no obstant això, ha augmentat en 25 persones (+1,39%). Aquestes variacions 
cobren major dinamisme si ho comparem amb el mes de febrer de l'any passat, Hostaleria 
disminueixen els seus demandants d'ocupació en 39,86%, Comerç -24,39% i Construcció -
27,76%. 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que pràcticament es manté, 
disminueix en menys de mig punt respecte a gener, aconseguint una taxa d'atur estimada 
del 16,09%. 

Com a anàlisi global de la crisi, podem ressaltar si ens comparem amb febrer 2020, últim 
mes abans de l'inici de la crisi i just dos anys després, tenim un augment de l'afiliació de 
2.005 afiliats, tenim més ocupació 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 301 
aturats menys. 

En matèria de contractació, ens trobem que el mes de febrer ha crescut un 4,39% respecte 
a gener. S’han signat 3.183 contractes, dels quals el 63,31% són temporals i 36,69% 
indefinits, una xifra que continua augmentant respecte al mes anterior per al cas dels 
contractes indefinits (+285) i cau quant a la contractació temporal (-151). Aquesta xifra és 
elevada per a un mes de febrer. Com és d'esperar, supera la de l'any passat en un 81,78% 
(+1.432), però el rellevant és destacar el nou rècord de contractació en un mes de febrer, i 
incidim en què els nous contractes fixos durant aquest mes superen el miler. La signatura 
de 1.168 contractes indefinits en aquest mes suposa la major xifra aconseguida en un mes 
de febrer de la sèrie històrica. Així, per segon mes consecutiu des que va entrar en vigor la 
reforma laboral, va augmentar la signatura de contractes fixos. La modalitat de contractació 
temporal es té previst que desaparega el pròxim 1 d'abril ja que la reforma laboral ho elimina 
per a intentar atallar l'excés de temporalitat del mercat de treball. Així, encara que en 
l'actualitat no han entrat en vigor les noves mesures de contractació --ho faran a l'abril-- les 
empreses estarien anticipant els seus efectes. 



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 5,40% respecte a gener i en els 
homes un 3,49%. El nombre de contractes signats durant el mes de gener ha sigut a favor 
dels homes en un 52,18% i del 47,82% per a les dones. Així com destacar que respecte a 
febrer ‘21 el creixement de les contractacions ha sigut més intens en el cas de les dones 
(+93,64% per a les dones i +72,12% per als homes).  

Haurem de esperar al pròxim mes de març per a veure com evoluciona el mercat laboral, on 
a poc a poc aquesta evolució favorable de l'ocupació es veurà frenada, fonamentalment 
perquè les comparatives respecte a 2021 estaven fins ara baix l'efecte més notable de la 
crisi i progressivament en el 2021 s'ha vist una gran recuperació del mercat de treball, per 
tant en els pròxims mesos es compararan mesos de 2022 amb dades 2021, on 
arrossegaven una forta recuperació, que farà que es modere el creixement. A això se li ha 
de sumar una inflació en la Comunitat Valenciana que es dispara fins al 7,8% al febrer, el 
valor més alt dels últims 20 anys, a causa de l'increment dels preus de l'electricitat i 
encariment del gasoil i carburant, i això sempre són males notícies per al mercat de treball. 
A això cal afegir-li com afectarà de manera externa l'actual conflicte bèl·lic a Ucraïna amb les 
seues implicacions negatives en l'economia segons com es prolongue en el temps.  


