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Informe sobre el Mercado
Laboral del Territorio Actaio
Desempleo Julio 2016 - Agosto 2018
--------------------------------------------------------------------------Segons les dades estadístiques de la
desocupació registrat pel SISPE
(Sistema d'Informació dels Serveis
Públics d'Ocupació), des de l'equip
de Actaio s'ha realitzat un estudi i
anàlisi posterior en què s'ha arribat a
les conclusions que
en les 3
poblacions que pertanyen a l'Acord
Territorial per l'Ocupació i el
Desenvolupament Local Alcoi-IBIOntinyent i en les 2 comarques a què
pertanyen aquestes 3 poblacions,
l'Alcoià i la Vall d'Albaida, l'atur ha
anat
descendint
gradualment,
encara que a l'agost del 2018 hi ha
hagut un augment de la desocupació
sent la major pujada en aquest mes
des de 2011.

Según los datos estadísticos del
desempleo registrado por el SISPE
(Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo), el
equipo de Actaio ha realizado un
estudio y análisis posterior en el que
ha llegado a las conclusiones que en
las 3 poblaciones pertenecientes al
Acuerdo Territorial para la Ocupación
y el Desarrollo Local Alcoi-IbiOntinyent y en las 2 comarcas a las
que pertenecen estas 3 poblaciones,
l´Alcoià i la Vall d´Albaida, el paro ha
ido descendiendo paulatinamente,
aunque en agosto del 2018 ha habido
un aumento del desempleo siendo la
mayor subida en este mes desde
2011.

Atur per genere / Desempleo por género
L´escletxa de gènere es manté en el
temps
Quan parlem de gènere, en les 3
poblacions i les dues comarques, la
desocupació ha anat disminuint tant
en homes com en dones. Però com
podem veure, el nombre de
desocupades dones és més gran
que el d'homes, gairebé doblant en
les 3 localitats i les 2 comarques.

La brecha de género se mantiene en
el tiempo
Cuando hablamos de género, en las 3
poblaciones y las dos comarcas, el
desempleo ha ido disminuyendo tanto
en hombres como en mujeres. Pero
como podemos ver, el número de
desempleadas mujeres es mayor
que el de hombres, casi doblándose
en las 3 localidades y las 2 comarcas.
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Atur per sector de activitat / Desempleo por sector de actividad
En el sector serveis es concentra la
majoria de desocupats
En relació amb l'activitat realitzada, el
sector serveis és el que més persones
desocupades concentra, amb
diferència, seguit del sector indústria.
A la població d'Ibi, encara que el
sector serveis és el que més persones
recull, la diferència de desocupats
amb el sector industrial no és
significativa.

En el sector servicios se concentra
la mayoría de desempleados
En relación con la actividad realizada,
el sector servicios es el que más
personas desocupadas concentra, con
diferencia,
seguido
del
sector
industria.
En la población de Ibi, aunque el
sector servicios es el que más
personas recoge, la diferencia de
desempleados con el sector industrial
no es significativa.
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Atur per grups d’edat / Desempleo por grupos de edad
El 60% dels aturats són majors de
44 anys
En els grups d'edat hi ha una clara
diferència, el grup de majors de 44
anys és el grup que més gent aglutina,
arriba en algunes poblacions al 60%
mentre que en el grup de menors de
25 anys, el nombre de desocupats és
menor, no arriba al 10%.

El 60% de los desempleados son
mayores de 44 años
En los grupos de edad hay una clara
diferencia, el grupo de mayores de 44
años es el grupo que más gente
aglutina, llega en algunas poblaciones
al 60 % mientras que en el grupo de
menores de 25 años, el número de
desempleados es menor, no llega al
10 %.
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Atur per génere i grups d’edat /
Desempleo por género y grupos de edad
La desocupació es dispara en les
dones majors de 44 anys.
Encara que la desocupació en aquests
darrers anys ha anat decreixent, es
veu que si be les dones i homes
menors de 25 anys tenen similars
xifres d'atur, en els rangs superiors
d'edat les diferències es van
engrandint i l´escletxa d'atur es fa
més evident quan les dones tenen
més de 44 anys.

El desempleo se dispara en las
mujeres mayores de 44 años.
Aunque el desempleo en estos últimos
años ha ido decreciendo, se ve que si
bien las mujeres y hombres menores
de 25 años tienen similares cifras de
desempleo en los rangos superiores
de edad, las diferencias se van
agrandando y la brecha de desempleo
se hace más evidente cuando las
mujeres tienen más de 44 años.
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