
   



Evolució positiva de l'ocupació. La marina Alta crea 1.985 ocupacions aconseguint la xifra 
d'afiliació més alta en un mes de juny. 

L'inici de la campanya d'estiu a nivell turístic ha contribuït positivament perquè juny tanca 
amb la creació de 1.985 ocupacions, una dada que confirma la tendència positiva de 
l'ocupació malgrat la rampant inflació i als temors sobre el creixement en pròxims trimestres. 

La dada no és tan positiu com el de 2021, encara marcat aquest per la retirada de 
restriccions després d'una primavera de pandèmia, però és el millor de la sèrie històrica 
quant a xifres absolutes, aquest juny sobrepassa els 61.500 afiliats.  

Mentrestant, l'atur registrat ha caigut en 510 persones per a quedar en 9.284 persones 
parades, el nivell més baix des d'agost de 2019, cal destacar que aquest descens percentual 
de les persones apuntades en els serveis d'ocupació és menor que el dels junys dels anys 
precedents, a excepció de 2020. En termes interanuals, amb tot, las persones parades en 
el SEPE han baixat en un 24,23%. A més, en aquests mesos estem veient una revolució en 
la contractació, amb un fort creixement de la contractació indefinida. 

Segons els experts es preveu a cap d'any un alentiment del PIB en tot el territori nacional. La 
guerra a Ucraïna repercuteix en el mercat energètic com a principal causa d'incertesa i el 
petroli o el gas registren preus històricament elevats que ofeguen els principals motors 
econòmics, amb un marcat reflex en els històrics per pujades elevades de la inflació. 

El nombre d’afiliats* a la Seguretat Social al juny, augmenta en 1.985 persones, aconseguint 
els 61.579 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 3,33% respecte al mes 
anterior. En els mesos de juny de l'última dècada, sense excepció, hi ha hagut creixements 
de l'afiliació, per tant, no és estrany que hàgem tingut un positiu increment en l'ocupació en 
aquest mes. I en comparació amb l'històric es veu en general que és un valor positiu, però 
relativament inferior als junys precedents, aqueixos +1.985 se situen per davall del que s'ha 
vist en els últims 6 anys, amb l'excepció, és clar, de l'any 2020. Amb el que té una implicació 
en termes de desacceleració del creixement interanual de l'ocupació. 

Existeix un creixement interanual del 7 ,13%, aquesta xifra és elevada, però en el mes passat 
estàvem per damunt del 8%, per tant, s'ha produït una desacceleració d'aproximadament 
1,3 punts percentuals en el creixement interanual de l'ocupació.  

Observant la senda de creixement interanual de l'ocupació, es veu que durant aquests 2 
últims mesos s'ha produït una desacceleració. Portàvem un període, des de desembre de 
2021 fins al mes d'abril de 2022, amb una senda d'acceleració del creixement de l'ocupació. 
En el mes de maig va haver-hi una desacceleració de 2 punts percentuals i ara es produeix 
una caiguda de 1,3 punts percentuals del creixement interanual de l'ocupació, podent haver-
hi darrere d'aquest fenomen dos factors. Primer, que en l'acceleració anteriorment citada 
dels mesos de desembre de 2021 a abril 2022, es deu al fet que s'està comparant uns 
mesos que estaven reflectint un bon comportament de l'ocupació, es comparaven amb uns 
mesos de 2020 i principis de 2021 encara molt afectats per la crisi de la covid-19 i això en 
la segona meitat de l'any passat deixa de succeir, perquè al juny de 2021 es té una dinàmica 
de l'ocupació bastant bona, i ara ens comencem a comparar contra aqueixos mesos 
favorables i això desaccelera el creixement interanual. I també està el fenomen que la pròpia 
economia s'està desaccelerant. En aquests moments hi ha molts problemes que afecten 

 
* 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. 



negativament el comportament econòmic general, des de l'elevada inflació per damunt dels 
dos dígits (+10%), problemes en l'accés de subministrament, la guerra d'Ucraïna, l'elevat 
preu dels carburants i del gas. En definitiva, una sèrie de fenòmens que estan desaccelerant 
l'economia. 

Per règims d'activitat, es destaca un augment del Règim Especial de la Mar; és el que ha 
experimentat major augment de l'afiliació en termes percentuals, amb un 6,88%, li segueix 
el Règim General, amb un 4,62%. En termes interanuals (comparativa amb juny 2021), 
s'observa un augment generalitzat en el nombre d'afiliacions, a excepció del Règim Especial 
Agrari que disminueix la seua xifra d'afiliats respecte a juny de 2021 (un 3,23% menys o 13 
persones afiliades menys). Per part seua, el Règim Especial de la Mar és el que major 
creixement ha experimentat, un 11,29% més (+145 afiliats), seguit del Règim General, amb 
un +9,36% i 3.507 afiliats més. 

Quant al nombre de demandants d'ocupació, descendeix al juny en 510 persones respecte 
a maig, aquest descens en comparació amb altres junys és un comportament bastant 
modest, solament al juny de 2019, el seu comportament ha sigut lleument pitjor (-501 
respecte a maig 2019) i és clar, sense comptar juny de 2020, clarament afectat per la crisi 
sanitària. Així en aquest mes de juny, es produeix una caiguda de l'atur del 5,21%, mentre 
que en els junys de 2016 a 2018 s'estava produint un descens d'entorn al 7%. 

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 41,25% (3.830), enfront del 58,75% 
de dones (5.454). El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut del 5,99% 
per als homes (-244 homes), i el de les dones ha caigut un 4,65% (-266 dones). Si comparem 
respecte a juny de 2021, aquest descens interanual continua sent més accentuat en el cas 
dels homes (-28,50% en homes enfront de -20,91% en dones). Així, aproximadament la taxa 
de reducció és de més de 7 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 la 
seua xifra de demandants d'ocupació, en un -6,13% (7.147 demandants d'ocupació, -467 
persones), de manera relativa li segueix Indústria en el descens de la seua xifra de 
demandants d'ocupació, un -3,27% (444 demandants d'ocupació, -15 persones). Agricultura 
i Construcció aconsegueixen una disminució de 3,02% i 2,82%, respectivament (193 i 1.068 
persones desocupades). 

Si comparem la xifra de demandants d'ocupació d'aquest mes de juny amb juny de 2021, la 
variació interanual continua sent favorable, perquè es redueixen en 2.969 demandants 
d'ocupació (-24,23%). Així, els sectors d'activitat amb major caiguda percentual de persones 
parades en l'últim any són Construcció (-27,35% i 402 persones menys) i Agricultura (-
24,61% i 63 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 (-2.072 persones) la seua 
variació percentual interanual és del -22,48%. 

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 510 persones menys en desocupació 
respecte a maig, només l'Hostaleria ja descendeix en 168 persones (-8,26%), Comerç ha 
disminuït la seua xifra de persones desocupades en 123 persones (-7,56%), i Construcció, 
ha caigut, en 31 persones (-2,82%). Aquestes variacions cobren major dinamisme si ho 



comparem amb el mes de juny de l'any passat; Hostaleria disminueix els seus demandants 
d'ocupació en 32,15%, Comerç -22,15% i Construcció -27,35%. 

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 13,10%. 

La foto de l'ocupació en el mes ha sigut l'habitual d'un mes de juny, amb creixements lligats 
a la temporada alta del turisme (afiliacions en hostaleria i comerç).  

En matèria de contractació, ens trobem que el mes de juny la contractació ha augmentat un 
39,51% respecte a maig (+1.676 contractes), ha vingut explicat tant per la contractació 
temporal com, sobretot, per la indefinida. S'han signat 5.918 contractes, dels quals el 
33,66% són temporals i 65,70% indefinits. La contractació indefinida porta el seu cinqué 
mes de tendència a l'alça (després de la reforma laboral), augmentat en aquests tres últims 
mesos més que la temporal, en aquest últim mes es van signar 3.888 contractes indefinits. 

Per tant, els contractes indefinits continuen augmentant respecte al mes anterior (+911 
contractes i +30,60%) i la contractació temporal, pròpia del període estival, veu augmentada 
la seua contractació en major pes (+728 contractes i +57,59%). El nombre total de 
contractes durant aquest juny supera la del mateix mes de l'any passat, en un 0,66% (+39 
contractes), amb enormes creixements interanuals en la indefinida (+723,73%) i notables 
descensos en la temporal (-63,16%). D'altra banda, la major part d'aquesta nova 
contractació indefinida en aquests passats mesos d'abril, maig i juny és o bé de fixos 
discontinus, o bé contractes a temps parcial. El 58,97% dels contractes signats en l'últim 
mes eren a temps parcial amb un increment del 44,10% respecte a maig (+1.068). 

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 45,22% (+918 
contractes) respecte a maig i en els homes un 34,27% (+758 contractes). El nombre de 
contractes signats durant el mes de juny frega la paritat, afavorint lleugerament als homes, 
un 50,19% enfront d'un 49,81% de les dones. Respecte a juny 2021, el creixement de les 
contractacions ha sigut més intens en el cas dels homes (+1,96%, patint una caiguda en la 
contractació de dones -0,61%).  

Observatori Marina Alta de CREAMA i PACTE’MA. és 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. 


