
   



L'atur cau al març en 252 persones a la Marina Alta, la qual cosa suposa un 2,36% menys 
que al febrer, situant-se en els 10.435 aturats 

Al març, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 1.568 persones, xifra que 
supera a la de març de l'any passat (+1.138), de manera que la taxa interanual s'eleva al 
9,41% des del 8,78% de febrer. La xifra total d'afiliats se situa en 57.284, la qual cosa 
suposa 4.926 més que fa un any i 3.573 per damunt d'abans de la pandèmia (febrer ‘20).  

En els mesos de març, estacionalment sempre s'observa un repunt de l'activitat vinculat en 
despertar de l'activitat turística que s'inicia amb la Setmana Santa. 

El nombre d’afiliats* a la Seguretat Social al març, augmenta en 1.568 persones, 
aconseguint els 57.284 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 2,81%. Això 
suposa un comportament d'acord amb el que venia produint-se en els marços d'anys 
anteriors a la crisi, (i millor sens dubte als marços de ’21 i per descomptat ’20); fins i tot en 
aquests anys previs a la crisi el que li succeïa a l'ocupació era una mica millor en alguns 
marços del que hem tingut en aquest març de 2022.  

Existeix un creixement interanual del 9,41%, la qual cosa suposa 3 mesos consecutius 
d'acceleració en el creixement interanual de l'ocupació, per tant, aquest increment equival a 
4.926 afiliacions més en un any i això constitueix sens dubte una bona notícia.  

Per règims d'activitat, es destaca un augment generalitzat de l'ocupació, a excepció del 
Règim Especial Agrari que manté intacta la seua xifra d'afiliacions respecte a febrer (suma 
un total de 377 afiliats). En termes percentuals, el Règim Especial de la Mar és el que major 
augment ha experimentat, amb un 13,51%, li segueix el Règim General, amb un 3,65%. En 
termes interanuals (comparativa amb març 2021), el Règim Especial Agrari és el que major 
caiguda ha tingut, amb un -11,71% (-50 afiliats) i, per contra, el Règim Especial de la Mar ha 
crescut en un 14,02% (+156 afiliats). 

En quant al nombre de demandants d’ocupació, es produeix un descens de 252 persones 
respecte febrer, aquest descens posiciona la xifra de demandants d'ocupació en 10.435 
persones. Aquesta caiguda de l'atur del 2,36% contrasta fortament amb els augments de 
l'afiliació de 1.568 persones. Comparant amb els mesos de març d'anys anteriors (a excepció 
de març ’20), el descens de l'atur en els mesos de març és habitualment més important i cal 
remuntar-se a 2013 per a veure un comportament pitjor en termes d'atur registrat, això ens 
fa pensar que la dada ha sigut negativa en termes de descens de l'atur.  

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 41,27% (4.307), enfront del 58,73% 
de dones (6.128). El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut del 2,11% 
per als homes (-93 homes), mentre que en les dones ha caigut alguna cosa més, un 2,53% 
(-159 dones). Per contra, si comparem respecte a març de 2021, aquest descens interanual 
ha sigut més accentuat en el cas dels homes (-31,10% en homes enfront de -24,07% en 
dones), per tant, això contribueix al fet que la diferència segons sexe s'òbriga una mica més 
i que la proporció de parats homes tendisca a descendir lleugerament més que el de dones 
en l'últim any. 

Si analitzem l'atur per sectors productius, el sector Serveis descendeix la seua xifra de 
demandants d'ocupació en un 2,90% (8.148 demandants d'ocupació, -244 persones). En 

 
* 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. 



termes relatius, li segueix Agricultura i Indústria amb una disminució de 2,28% i 1,47%, 
respectivament (214 i 469 persones desocupades). El sector de la Construcció és l'únic on 
a penes augmenta la seua xifra de demandants d'ocupació (+0,44%, 1.129 persones 
desocupades en total). 

Si comparem la xifra d'aturats d'aquest mes de març amb març de 2021, la variació 
interanual és més favorable, perquè es redueixen en 3.887 demandants d'ocupació (-
27,14%). Les dades d'atur en aquest primer trimestre d'any són favorables; l'atur disminueix 
en un 7,30% respecte al quart trimestre de 2021, un valor superat únicament en el primer 
trimestre de 2018 (-7,35%). Així, els sectors d'activitat amb major caiguda percentual de 
persones parades en l'últim any són Serveis (-26,51% i 2.952 persones menys i Construcció 
(-26,40% i 405 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 213 persones (-8,10%), 
Comerç ha disminuït la seua xifra de persones desocupades en 60 persones (-3,30%), i 
Construcció, no obstant això, ha augmentat, encara que només en 5 persones (+0,44%). 
Aquestes variacions cobren major dinamisme si ho comparem amb el mes de març de l'any 
passat; Hostaleria disminueix els seus demandants d'ocupació en 39,62%, Comerç -24,88% 
i Construcció -26,40%. 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que disminueix en 0,7 punts 
percentuals respecte a febrer, aconseguint una taxa d'atur estimada del 15,41%. 

Com a anàlisi global de la crisi, podem ressaltar si ens comparem amb febrer 2020, últim 
mes abans de l'inici de la crisi, que tenim un augment significatiu de l'afiliació, 3.573 afiliats 
més. Un augment que contrasta amb el fet que el PIB està molt lluny de recuperar la situació 
precrisi i amb una pujada de preus interanual a la Comunitat Valenciana que supera el 10%. 
Així i tot, podem dir que tenim més ocupació del que teníem en 2020, amb el matís de les 
persones encara acollides a ERTO. Pel que fa 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 553 persones aturades menys. 

En matèria de contractació, ens trobem que el mes de març ha crescut un 38,55% respecte 
a febrer. S'han signat 4.410 contractes, dels quals el 12,80% són temporals i 82,96% 
indefinits, una xifra que ens porta a la reflexió perquè està passant alguna cosa que és 
relativament inaudit, que és el fort creixement de la contractació indefinida. Això es deu 
fonamentalment com podem imaginar al fet que s'ha introduït la reforma laboral en el mercat 
de treball que ha prohibit figures de contractació temporal que eren d'enorme importància; 
el contracte per obra o servei, que si bé el mes de març encara es podien signar contractes 
per obra o servei, la veritat és que per la incertesa dels empresaris pel termini d'aquestes 
obres o serveis que estava limitades a 6 mesos, bé per limitació de termini o bé per la 
incertesa que envolta la nova situació de contractació, veiem aquest repunt molt fort de la 
contractació indefinida. Els contractes indefinits continuen augmentant respecte al mes 
anterior per al cas dels contractes indefinits (+1.227) i augmenta en menor mesura quant a 
la contractació temporal (+969). Com és d'esperar, supera la de l'any passat en un 69,29% 
(+1.805). 

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 37,84% (+576) respecte a febrer 
i en els homes un 39,19% (+651). El nombre de contractes signats durant el mes de març 



continua afavorint en major mesura als homes que a les dones, un 52,43% enfront d'un 
47,57%. No obstant això, respecte a març ’21, el creixement de les contractacions ha sigut 
més intens en el cas de les dones (+70,85% per a les dones i +67,90% per als homes). A 
més, es pot destacar que durant aquest primer trimestre de 2022 s'han produït un total de 
10.642 contractacions, sent el segon primer trimestre amb més contractacions per darrere 
de les produïdes durant el primer trimestre de 2018 (10.697). 


