
   



Contínua la senda positiva en el mercat laboral. Creix l'ocupació, l'atur baixa i la 
contractació indefinida creix un 8% a la Marina Alta. 

L'ocupació a la Marina Alta continua mantenint un balanç positiu. A les bones dades en 
cotització a la Seguretat Social se li suma un descens de l'atur i un augment en la 
contractació. Fins ara els creixements d'ocupació havien vingut acompanyats d'augments en 
els contractes temporals, una cosa habitual al mercat laboral. El que ve succeint en aquests 
últims mesos és tot el contrari, augmenta l'ocupació, entre els mesos de gener i maig 2022 
(4.671 afiliats més) i disminueix la participació de la contractació d'ocupació  temporal (-41 
punts percentuals). Aquests assoliments contra la temporalitat abusiva, després de l'última 
reforma laboral s'hauran d'avaluar el seu impacte a més llarg termini. Es deu també mesurar 
l'elevada flexibilitat dels treballs i veure quants d'ells acaben convertint-se al final en 
ocupacions estables. Si a desembre de 2021 el 56% dels contractes eren a jornada 
completa, aquest recent maig se situa en un 43%. 

El mes de maig és el mes més propici per als registres d'ocupació, és el mes en què 
habitualment més creix l'afiliació i per tant esperàvem unes bones dades que s'han verificat 
una vegada conegudes les xifres. 

El nombre d’afiliats* a la Seguretat Social al maig , augmenta en 702 persones, aconseguint 
els 59.594 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment de l'1,19% respecte al mes 
anterior. En els mesos de maig 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 és prou observar el fet que fins i tot al maig de 2020, just quan estàvem en el 
moment més dur de la crisi, fins i tot en aqueix mes, es va produir un creixement de 
l'ocupació. Per tant, el mes de maig esperàvem un augment de l'ocupació forta i aquest 
augment s'ha verificat. Es pot dir que està més o menys en línia amb el període dels mesos 
de maig de 2014 a 2019 que van ser anys de creixement econòmic i de l'ocupació. 

Existeix un creixement interanual del 8 ,46%, això consolida un període de més de 12 mesos 
de creixement anual de l'afiliació  a la Seguretat Social en el mercat laboral de la Marina Alta, 
la qual cosa ha portat aquest creixement de les afiliacions fins a aconseguir la xifra pròxima 
als 60.000 afiliats (4.646 afiliats més que fa un any).  

Durant els últims 4 mesos s'ha mantingut una tendència d'acceleració interanual de 
l'ocupació, però just en aquest mes de maig l'afiliació s'ha desaccelerat lleugerament 
(+10,46% entre abril 2022 i abril ’21 enfront del +8,46% en els majos de tots dos anys); és 
cert que ha sigut molt lleu (2 punts el que s'ha reduït l'increment interanual de l'afiliació). 
Encara que aquest creixement interanual del 8,46% continua sent molt notable, el mes de 
maig, eixa tendència s'ha frenat i no necessàriament perquè s'estiga veient un impacte ple 
de la guerra i de la forta elevació de la inflació, sinó simplement perquè cal recordar el 
comportament de l'ús de l'any passat. En els primers mesos d'enguany comparàvem mesos 
de 2022 contra mesos de 2021 molt afectats per la crisi de la covid-19, i ja en la segona 
meitat de l'any passat, el comportament de l'ocupació va ser bastant positiu, per tant, 
entrarem ara en un període on estarem comparant mesos de 2022 amb mesos de 2021 
que ja van ser molt bons i per tant de manera natural esperaríem una desacceleració del 
ritme interanual del creixement de l'ocupació. El que succeeix és que sobre aquell efecte que 
ja esperàvem hem d’afegir els derivats de la pèrdua del ritme econòmic per l'elevada inflació 

 
* 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. 



i per conflictes internacionals, però la veritat és que hui dia tenim un molt bon comportament 
de l'ocupació al maig. 

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 3,89%, li segueix 
el Règim General, amb un 1,24%. En termes interanuals (comparativa amb maig 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 maig de 2021 (un 6,64% menys o 28 
persones afiliades menys). Per part seua, el Règim Especial de la Mar és el que major 
creixement ha experimentat, un 13,69% més (+161 afiliats), seguit del Règim General, amb 
un +11,41% i 4.011 afiliats més. 

Quant al nombre de demandants d'ocupació, descendeix al maig en 271 persones respecte 
abril, aquest descens posiciona la xifra de demandants d'ocupació, per primera vegada des 
que va començar la crisi sanitària, per davall del llindar dels 10.000 aturats (9.794 
persones). Aquesta caiguda de l'atur del 2,69% està d'acord amb les bones dades de 
l'ocupació. Aquest descens, encara que inferior al de maig de 2021 (-5,52%), està d'acord 
amb els registrats en els majos de 2015-2019. 

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 41,60%(4.074), enfront del 
58,40%de dones (5.720). El descens de demandants d'ocupació  en l'últim mes ha sigut del 
2,51%per als homes (-105 homes), similar al de les dones, que ha caigut un 2,82%(-166 
dones). No obstant això, si comparem respecte a maig de 2021, aquest descens interanual 
ha sigut més accentuat en el cas dels homes (-30,44% en homes enfront de -23,68% en 
dones), així aproximadament la taxa de reducció és 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 Construcció concentra de manera relativa 
el major descens en la seua xifra de demandants d'ocupació, en un -3,09% (1.099 
demandants d'ocupació, -35 persones), Serveis concentra el major descens en termes 
absoluts, de la seua xifra de demandants d'ocupació, en un -2,85% (7.614 demandants 
d'ocupació , -223 persones). Agricultura i Indústria aconsegueixen una disminució de 1,0% i 
-0,86%, respectivament (199 i 459 persones desocupades). 

Si comparem la xifra d'aturats d'aquest mes de maig amb maig de 2021, la variació 
interanual és més favorable, perquè es redueixen en 3.558 demandants d'ocupació  (-
26,65%). Així, els sectors d'activitat amb major caiguda percentual de persones parades en 
l'últim any són Construcció (-27,12% i 409 persones menys) i Serveis (-25,45% i 2.599 
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 del total de les 271 persones menys en desocupació 
respecte a abril, només l'Hostaleria ja descendeix en 128 persones (-5,92%), Comerç ha 
disminuït la seua xifra de persones desocupades en 61 persones (-3,61%), i Construcció, ha 
caigut, en 35 persones (-3,09%). Aquestes variacions cobren major dinamisme si ho 
comparem amb el mes de maig de l'any passat; Hostaleria disminueix els seus demandants 
d'ocupació  en 37,65%, Comerç -25,40% i Construcció -27,12%. 



Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que disminueix al mig punt 
percentual respecte a abril, aconseguint una taxa d'atur estimada del 14,11%. 

Com a anàlisi global de la crisi, si prenem com a referència febrer 2020, últim mes abans de 
l'inici de la crisi, podem ressaltar que tenim un augment significatiu de l'afiliació, +10,95% o 
cosa que és el mateix, 5.883 afiliats més, tenint en compte la conjuntura actual, amb 
diversos indicadors macroeconòmics negatius (encariment de la matèria primera, la llum, 
guerra d'Ucraïna, la inflació o IPC). Quant a l'atur, també es troba en aquests moments en 
una millor situació que en un escenari precrisi, si ens comparem amb febrer ’20, existeixen 
1.194 persones parades menys. 

En matèria de contractació, ens trobem que el mes de maig la contractació ha augmentat 
un 5,71% respecte a abril (+229 contractes), explicat sobretot per l'augment de la 
contractació indefinida. S'han signat 4.242 contractes, dels quals el 29,80% són temporals 
i 70,18% indefinits. La reforma laboral comença a donar els seus fruits en termes de 
contractació. La contractació indefinida ha augmentat més que la temporal a l'abril i al maig, 
i en aquest últim mes es van signar 2.977 contractes indefinits. 

La contractació indefinida ha passat de representar de l'ordre del 16%, al desembre de 
2021, prèvia a la reforma laboral, fins a aconseguir aproximadament el 70% al maig de l'any 
actual. Per tant, els contractes indefinits continuen augmentant respecte al mes anterior 
(+220 contractes i +7,98%) i pràcticament es manté la contractació temporal (+8 contractes 
i +0,64%). El nombre total de contractes durant aquest maig supera la del mateix mes de 
l'any passat, en un 10,27% (+395 contractes), amb enormes creixements interanuals en la 
indefinida (+510,04%) i notables descensos en la temporal (-62,37%). D'altra banda, la 
major part d'aquesta  nova contractació indefinida a l'abril i maig és o bé de fixos discontinus, 
o bé a temps parcial. El 57,10% dels contractes signats en l'últim mes eren a temps parcial, 
unes proporcions molt similars a les del mes d'abril.  

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 4,37% (+85 
contractes) respecte a abril i en els homes un 6,96% (+144 contractes). El nombre de 
contractes signats durant el mes de maig continua afavorint en major mesura als homes que 
a les dones, un 52,15% enfront de un 47,85%. Respecte a maig’21, el creixement de les 
contractacions ha sigut més intens en el cas dels homes (+12,11% per als homes i +8,32% 
per a les dones).  

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. 


