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L'atur al País Valencià baixa en
21.574 persones el 2018
La xifra total d'aturats se situa en 364.131 persones

Una oficina d'ocupació al País Valencià | Diari la Veu

El nombre d'aturats registrats en les oficines de l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM) al País
Valencià ha baixat en 21.574 persones en 2018, un 5,59% menys respecte a 2017, la qual cosa
suposa el quart major descens en termes absoluts.
Així, la xifra total d'aturats en finalitzar 2018 se situa al País Valencià en 364.131 persones, segons
ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
(http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3443) . En desembre, es va
registrar un descens del nombre d'aturats en un 1,2% en relació amb el mes anterior, amb 4.433
aturats menys.
Dels 364.131 aturats que hi ha al País Valencià, 148.344 són homes i 215.787, dones. Per edats,
27.094 són menors de 25 anys, dels quals 14.178 són xics i 12.916 són xiques.
Per demarcacions, on més va baixar l'atur en 2018 va ser a la de València, amb 11.688 aturats
menys, un descens del 6,22% i un nombre total d'aturats de 176.101; la segueix la d'Alacant, on
va baixar en 7.668 persones, un 4,84% menys, fins als 150.716 aturats, i, per últim, a la de
Castelló va baixar en 2.218 aturats, un 6,61% menys, fins als 37.314.
Per sectors, l'atur va baixar respecte al mes anterior principalment en els serveis, amb una
reducció de 4.103 aturats, fins als 249.854; seguits de l'agricultura, on va baixar en 148 persones,
fins als 11.876 aturats. En canvi, en la indústria va pujar en 408 persones i en la construcció, en
299 persones.
Mentrestant, el nombre total de contractes al País Valencià va descendir el desembre en relació al
mes anterior en 35.724, la qual cosa suposa un 19% menys, fins als 152.323 contractes totals.
D'aquestos, 14.444 van ser indefinits i 137.879, temporals. Respecte a l'any anterior, la
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contractació va augmentar un 2,55%, amb 3.781 contractes més.
En l'àmbit estatal, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació va
baixar en 210.484 aturats en 2018, un 6,17% menys. Es tracta del sisé descens anual
consecutiu, encara que el menys pronunciat des de l'exercici 2013. Pel que fa a la contractació, a
l'estat espanyol va caure un 8,44%.
Cotització a la Seguretat Social
La Seguretat Social al País Valencià va tancar 2018 amb un augment mitjà de 69.243 afiliats, la qual
cosa suposa un 3,77% més respecte a 2017, fins als 1.904.247 cotitzadors, segons ha informat
el Ministeri de Treball. En termes mensuals, el nombre de cotitzadors va augmentar en desembre
respecte a novembre en 5.772 persones, un 0,30% més.
Del total d'afiliats a la Seguretat Social al País Valencià, el gruix -1.450.168- pertanyen al règim
general, dels quals 66.913 s'inclouen en el sistema especial del sector agrari i 32.335, en el de la
llar. Pel que fa a la resta de cotitzadors valencians, 348.364 són autònoms i 6.468, treballadors del
mar.
En l'àmbit estatal, la Seguretat Social va tancar l'any amb un augment mitjà de 563.965 afiliats (un
3,06% més), la seua segona millor dada des de 2006, després d'haver registrat en desembre
78.541 cotitzadors més (0,4% més), el seu major repunt en aquest mes des de 2015.
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