
   



La Marina Alta augmenta els seus afiliats i descendeixen els demandants d'ocupació, 
mentre que en el conjunt nacional es frena la creació d'ocupació. 

L'ocupació tira el fre en el conjunt espanyol, superant la Marina Alta les xifres relatives a 
creació d'ocupació i descens de l'atur. Respecte a juny, hi ha 2.145 cotitzants més i l'atur 
descendeix en 195 persones. Aquest augment de persones afiliades del 3,5% i la caiguda 
pràcticament del 2% de l'atur, són dades positives, però els menys intensos de la sèrie 
històrica. Cal destacar que la Marina Alta és dels pocs territoris que ha revertit aquesta 
tendència negativa que ha registrat de mitjana en el conjunt estatal (+0,11% demandants 
d'ocupació) i liderant en aquest mes de juliol les xifres de la Comunitat Valenciana i Província 
d'Alacant. Estem parlant d'una ocupació lligada a l'estacionalitat turística tan pròpia de la 
comarca, encara que cal ressaltar que contínua el domini de la contractació indefinida.  

En aquest mes de juliol s'observa en les estadístiques una certa paralització en la 
contractació de treballadors, i així ha sigut. Les dades a tancament del mes passat d'afiliació 
a la Seguretat Social i atur registrat mostren un fre en el dinamisme que estava tenint 
l'ocupació en la recuperació de la pandèmia, aparentment alié al desbordament dels preus 
i a la crisi internacional generada per la guerra a Ucraïna.  

Mentrestant, l'atur registrat ha caigut en 195 persones per a quedar en 9.089 persones 
parades, el nivell més baix, a excepció de juliol de 2019, cal destacar que aquest descens 
percentual de les persones apuntades en els serveis d'ocupació és menor que el dels juliols 
de la sèrie històrica. En termes interanuals, amb tot, les persones parades en el SEPE han 
baixat en un 22,62%. A més, en aquests mesos continuem veient una revolució en la 
contractació, amb un fort creixement de la contractació indefinida. 

El nombre d’afiliats* a la Seguretat Social al juliol augmenta en 2.145 persones, arribant a 
les 63.724 persones afiliades, cosa que significa un augment del 3,5% respecte a juny. Amb 
aquest increment, ja són 6 mesos consecutius de tendència positiva en aquest apartat, 
encara que cal advertir que coincideixen amb el primer semestre de l'any, històricament 
aparellat a creació d'ocupació per les campanyes de Setmana Santa i estiu. Caldrà vigilar, 
en el segon semestre, si l'efecte de la contractació indefinida influeix en una menor 
acceleració de destrucció d'ocupació després de l'època estival. 

Si retrocedim a juliol de 2020 i 2021, la comparativa també és positiva, ja que se certifica 
un augment en termes percentuals del 12,90% i 5,17%, respectivament. 

Per activitat, els règims General i Especial de la Mar, són els que major augment han 
experimentat respecte al mes anterior, amb un 4,85% i un 4,83%, respectivament. Els 
segueix el Règim General S.E. Llar amb un augment del 2,15%, mentre que els règims 
d'Autònoms i Agrari es queden pràcticament en pla. Interanualment -comparativa amb juliol 
2021-, el Règim Especial de la Mar experimenta una pujada del 12,04%, mentre que les 
persones afiliades en el Règim General són un 6,61% més. També destacable el descens 
del 11,06% patit pel Règim Agrari en un any. 

Quant al nombre de demandants d'ocupació, descendeix al juliol en 195 persones respecte 
a juny, malgrat arribar a aconseguir la segona xifra més baixa de demandants d'ocupació de 
la sèrie històrica després de juliol 2019 (9.014 demandants d'ocupació) aquest descens és 
el menor de tota la sèrie històrica. Així en aquest mes de juliol, es produeix una caiguda de 

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



l'atur del 2,10%, mentre que en els juliols precedents a la crisi sanitària s'estava produint un 
descens mitjà d'entorn al 4% (en els juliols de 2020 i 2021 aquest descens de demandants 
va ser clarament major davant alçament de les restriccions que van permetre reactivar 
l'economia). 

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 40,98% (3.725), enfront del 59,02% 
de dones (5.364). El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut més 
favorable per als homes, amb una caiguda del 2,74% (-105 homes), i el de les dones ha 
disminuït un 1,65% (-90 dones). Si comparem respecte a juliol de 2021, aquest descens 
interanual continua sent més accentuat en el cas dels homes (-27,43% en homes enfront de 
-18,89% en dones). Així, aproximadament la taxa de reducció és de quasi 9 punts 
percentuals superior en el cas dels homes, contribuint un mes més al fet que la diferència 
segons sexe s'òbriga alguna cosa més i que la proporció de parats homes tendisca a 
descendir notablement més que el de dones en l'últim any. 

Si analitzem l'atur per sectors productius, el sector Serveis concentra el major descens en 
valors absoluts de la seua xifra de demandants d'ocupació, en un -2,50% (6.968 
demandants d'ocupació i -179 persones), de manera relativa lidera Agricultura en el descens 
de la seua xifra de demandants d'ocupació, amb una disminució de -6,22% (181 
demandants d'ocupació). Indústria, cau un 1,35% (438 demandants d'ocupació), i la 
Construcció és l'únic sector en el qual augmenta la xifra de demandants d'ocupació en 35 
persones, +3,28% (1.103 persones desocupades). 

Si comparem la xifra de demandants d'ocupació d'aquest mes de juliol amb juliol de 2021, 
la variació interanual continua sent favorable, perquè es redueixen en 2.657 demandants 
d'ocupació (-22,62%). Així, els sectors d'activitat amb major caiguda percentual de persones 
aturades en l'últim any són Agricultura (-27,31% i 68 persones menys) i Construcció (-26,52% 
i 398 persones menys), Serveis que malgrat que lidera l'avanç de l'ocupació i la seua caiguda 
absoluta de demandants d'ocupació és la més alta (-1.791 persones) la seua variació 
percentual interanual és del -20,45%. 

Si detallem l'anàlisi per secció d'activitat econòmica i ens centrem en aquelles activitats amb 
major pes a la comarca, observem que del total de les 195 persones menys en desocupació 
respecte a juny, només l'Hostaleria ja descendeix en 80 persones (-4,29%), Comerç ha 
disminuït la seua xifra de persones desocupades en 47 persones (-3,13%). El sector 
d'Educació augmenta la seua xifra de demandants d'ocupació en 55 persones (33,74%) pel 
fet que en acabar el curs escolar deixen l'aula aquells professors amb contractes signats 
abans que entrara en vigor la nova reforma laboral. Aquestes variacions cobren major 
dinamisme si ho comparem amb el mes de juliol de l'any passat; Hostaleria disminueix els 
seus demandants d'ocupació en -28,07%, Comerç -19,06%, Agricultura -27,31% i 
Construcció -26,52%. 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que disminueix en un punt 
percentual respecte a maig, aconseguint una taxa d'atur estimada del 12,48%. 

En matèria de contractació, ens trobem que al mes de juliol la contractació ha disminuït a 
penes un 0,83% respecte a juny (-49 contractes), ha vingut explicat per la contractació 
indefinida, encara que cal mantindre l'optimisme en matèria de contractació indefinida, que, 
malgrat disminuir un 1,62% es manté en més del 65% de les noves contractacions, 
multiplicant per 8,5 la mitjana d'un mes de juliol previ a la reforma laboral que va entrar en 



vigor el gener passat. S'han signat per tant 5.869 contractes, dels quals el 34,23% són 
temporals i 65,17% indefinits. La contractació indefinida porta el seu sisé mes de 
consistència (després de la reforma laboral), malgrat que es trenque la tendència a l'alça en 
aquest últim mes, existeix una clara preponderància sobre la contractació temporal en 
aquests quatre últims mesos, en aquest últim mes es van signar 3.825 contractes indefinits. 

Per tant, malgrat a l'inflat pes dels contractes indefinits, es produeix un descens respecte al 
mes anterior (-63 contractes i -1,62%) i la contractació temporal veu augmentada la seua 
contractació en un 0,85% (+17 contractes), a causa de l'elevada d'estacionalitat del mes de 
juliol. El nombre total de contractes durant aquest mes de juliol és inferior al del mateix mes 
de l'any passat en un -2,85% (-172 contractes), explicat per la contractació temporal (-
63,60% i -3.510 contractes), però s'aferma la contractació indefinida, amb increments 
interanuals del 632,76% (+3.303 contractes). D'altra banda, cal ressaltar que la major part 
d'aquesta nova contractació indefinida en aquests últims 4 mesos són contractes a jornada 
parcial. El 64,73% dels contractes signats en aquest últim mes eren a temps parcial (+8,85% 
respecte a juny i +309 contractes) enfront d'un 35,27% a temps complet.  

Es poden apreciar diferències en la intensitat de la variació de la contractació per sexe 
respecte al mes anterior, així, la contractació en dones ha augmentat en un 1,73% (+51 
contractes) respecte a juny i en els homes es produeix una caiguda del 3,37% (-100 
contractes). El nombre de contractes signats durant el mes de juliol, afavoreix lleugerament 
a les dones, un 51,10% enfront d'un 48,90% dels homes. Respecte a juliol 2021, el descens 
de les contractacions ha sigut més intens en el cas de les dones (-3,60%, enfront del -2,05% 
en homes).  

Observatori Marina Alta de CREAMA i PACTE’MA es un projecte subvencionat per LABORA 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social, dins del 
programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana. 


