
  



L'atur descendeix en 472 persones respecte a setembre 2019 a la Marina Alta. El millor 
setembre de la sèrie històrica 

El mes de setembre ha portat amb ell un bon comportament en els registres d'ocupació en 
comparació amb setembres d'anys anteriors.  

El mes de setembre es dóna un comportament mixte, perquè uns sectors es desacceleren 
després de l'activitat estiuenca, uns altres agafen ritme després de l'aturada de l'estiu i, en 
conjunt, la idea és veure si s'avança cap a la recuperació o per contra s'està frenant el 
creixement del mercat laboral. Les dades que s'han conegut mostren un comportament en 
general positiu, però amb alguns matisos que és important ressaltar.  

El nombre d'afiliats* a la Seguretat Social al setembre ha disminuït en 2.134 persones, 
aconseguint els 56.931 afiliats, la qual cosa es tradueix en un descens del 3,61%. Això 
suposa una caiguda de l'afiliació a la comarca, pròpia dels mesos de setembre. 

Aquest descens manté una xifra de variació elevada, però la seua tendència és favorable 
perquè si el comparem amb el mateix mes de l'any passat, aquest descens va ser de 1.981 
persones (-3,54%), bastant similar, i podem parlar de dades positives quan el comparem 
amb el mateix mes de l'any anterior a la crisi, on la variació respecte a agost va tindre una 
caiguda de 3.556 afiliats (-6,04%); per tant, la xifra és positiva i ha permés mantindre el 
nombre d'afiliats per damunt de les 56.900 persones. 

Quant a la variació interanual d'afiliats, es destaca un augment de l'afiliació de 5,46% en 
aquest setembre de 2021 respecte a setembre de l'any passat, suposa un creixement 
positiu, després dels mesos durs de la crisi portem una senda de recuperació, pràcticament 
tot el 2021, però en els últims 3 mesos carreguem una desacceleració del creixement de 
l'ocupació, això sí, encara estem en xifres de creixement interanual de l'ocupació que 
superen a l'any precrisi, 2019, però lògicament perquè ens estem comparant amb els mesos 
del 2020, molt afectats per la crisi, que provoquen aqueixes taxes de variació tan elevades, 
la qual cosa suposa que en aquest mes de setembre estiguem amb 2.947 afiliats més dels 
que teníem al setembre de l'any passat. 

Per sectors, ha sigut pràcticament generalitzada la destrucció d'ocupació en el mes de 
setembre, no hi ha augments de l'afiliació en cap sector durant aquest mes i la major caiguda 
percentual es produeix en el sector de l'Agricultura, que disminueix en un 16,15% respecte 
al mes anterior. La major caiguda de l'afiliació en termes absoluts ha sigut en el Règim 
General, disminueix en 1.861 afiliats i suma un total de 37.036 contribuents al setembre (-
4,78% respecte a agost ’21). 

Quant al nombre d'aturats, en el mes de setembre augmenta l'atur registrat a La Marina Alta. 
Ha crescut en 366 persones respecte a agost (+3,11%). Aquest augment fins als 12.123 
aturats ha sigut l'esperat en un mes de setembre, però amb l'excepció que ha experimentat 
en aquest mes el millor comportament de tota la sèrie històrica. Com és d'esperar, la 
tendència és que l'atur augmente durant els mesos de setembre, però el rellevant és que la 
magnitud del seu creixement és la més baixa dels últims 10 anys. D'altra banda, la variació 
anual també és positiva perquè en aquest últim any hi ha hagut un descens d'aturats de 472 
persones (-3,75%). Cal ressaltar que aquesta valoració positiva de l'atur cal visionar-la en 
perspectiva, és a dir, conéixer el comportament de l'atur en setembres d'anys anteriors, si 

 
*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. 



bé en aquesta anualitat es produeix el menor increment respecte a agost, la xifra de 12.123 
persones en desocupació és major que l'obtinguda en els mesos de setembre previs a la 
crisi. 

La composició d'aturats per sexe queda representada com va sent habitual en els últims 
mesos, on el pes dels parats homes és del 44,44% (5.387), enfront del 55,56% de dones 
(6.736). L'augment de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut del 2,81% per als 
homes (+147 homes), mentre que en les dones ha sigut del 3,36% (+219 dones), aquesta 
tendència s'equipara quan comparem amb setembre de 2020, però en aquest cas en 
decreixement, el major descens interanual es produeix en els homes (-5,38% enfront de -
2,41% en dones). 

Si analitzem l'atur per sectors productius, és el Sector Serveis l'únic sector d'activitat que veu 
incrementada la seua xifra d'aturats, amb una pujada del 4,98% (9.098 aturats). En la resta 
d'activitats descendeix el nombre d'aturats. Així, Agricultura, Indústria i Construcció 
disminueixen les seues xifres en un 0,85%, 1,79% i 3,51%, respectivament (amb els seus 
respectius 232, 549 i 1.540 aturats). 

No obstant això, si observem les taxes interanuals i comparem les xifres d'aquest mes de 
setembre de 2021 amb setembre de 2020, les dades varien. Tots els sectors a excepció del 
sector Agricultura descendeixen en nombre d'aturats. Aquest augmenta en un 2,20% (+5 
persones). Construcció cau un 3,69% (-59 persones), Indústria disminueix un 5,34% (-31 
persones) i Serveis baixa un 3,71% (-351 persones). Com a aspecte a destacar, dins del 
sector amb major ocupabilitat de la comarca, el sector Serveis, és la secció d'activitat 
Educació on major caiguda de l'atur es produeix (-17,20%) això confirma la contractació 
d'interins mestres amb l'entrada del nou curs acadèmic. 

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que augmenta pràcticament 
en un punt respecte a agost, aconseguint una taxa d'atur estimada del 17,56%. 

A tancament del mes de setembre es suma únicament un expedient de regulació temporal 
d'ocupació a la Marina Alta, la qual cosa suposa que es totalitzen 3.778 ERTO i 21 ERE 
sol·licitats des de l'inici de la pandèmia, que han afectat a al voltant de 15.619 afiliats. 

En matèria de contractació, ens trobem que en el mes de setembre s'han signat 3.785 
contractes, dels quals 3.246 són temporals, una xifra que descendeix respecte al mes 
anterior en un 1,93% (3.310 contractes temporals a l'agost). Per contra, els contractes 
indefinits han augmentat en un 41,47% respecte a agost, aconseguint al setembre els 539 
contractes signats. Tant la contractació indefinida com la temporal creixen respecte a 
setembre de 2020, els 186 contractes més, respecte a l'any passat, es tradueixen en un 
7,16% i 4,84%, respectivament.  

Es poden apreciar xicotetes diferències en la variació de la contractació per sexe respecte al 
mes anterior. Així, la contractació en dones pràcticament es manté, augmenta un 0,44% 
respecte a agost, i en els homes creix un 4,58%. El nombre de contractes signats durant el 
mes de setembre torna a ser a favor dels homes en un 51,84% enfront del 48,16% en les 
dones. No obstant això, destaquem que el creixement interanual de les contractacions ha 
sigut una mica més intens en el cas de les dones, augmenta un 5,68% respecte a setembre 
’20 i augmenta un 4,70% en la contractació en homes. 

Finalment, ressaltar que en aquest tercer trimestre de l'any s'han signat 13.517 
contractacions, que suposa un increment del 7,80% respecte al segon trimestre de 2021 i 



a més prenent com a referència el mateix trimestre en any precrisi. Aqueixa mateixa evolució 
respecte al trimestre anterior va suposar una caiguda de les contractacions del 1,35% (tercer 
trimestre ‘19 respecte al segon trimestre ’19). Això manifesta la bona tendència laboral, i a 
això li sumem el creixement de les contractacions d'aquest trimestre del 5,88% respecte al 
tercer trimestre de 2020. 

 


