
COMUNITAT
VALENCIANA

1r
semestre

2020

OBSERVATORI D' EMANCIPACIÓ

http://www.cje.org/es/
http://www.injuve.es/
http://conselljoventut.org/
http://www.ivaj.gva.es/es


2Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España 2

Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

L’accés al mercat de l’habitatge en propietat i lloguer no era possible per a una persona jove en solitari, ja que requeriria 
destinar el 46,9% del salari mensual per al pagament de la quota hipotecària i el 73,4% per a la renda de lloguer. La crisi 
econòmica originada a partir de la pandèmia de la COVID-19 també s’ha traduït en la destrucció d’ocupació juvenil en la 
Comunitat Valenciana, si bé la taxa d’activitat laboral resultava superior al de la majoria de Comunitats Autònomes (Gràfic 
0.5). Amb una reducció interanual de 4,4 punts percentuals, la taxa d’activitat en el segon trimestre de 2020 va ser del 
49,5%, resultant més elevada entre els homes (53,3%) que entre les dones joves (45,6%). Entre la població jove també es 
va produir una desigual incorporació de la dona al mercat laboral: un 38,0% dels homes d’entre 16 i 29 anys estava ocupat, 
enfront del 29,8% de les dones de la seua edat. La Comunitat Valenciana va ser el territori on les jornades a temps parcial 
van estar més esteses entre la població jove (Gràfic 0.9). D’altra banda, la taxa d’atur, del 31,4% en el segon trimestre de 
2020, va augmentar en 3,1 punts percentuals en un any i 6,8 punts respecte al primer trimestre de 2020.

INTRODUCCIÓ

L’emancipació residencial de les persones joves a la Comunitat Valenciana va registrar un fort 
descens en el segon trimestre de 2020, de manera que tan sols el 17,3% estava residint fora de la llar 
familiar, la mateixa proporció que es donava en el conjunt d’Espanya (Gràfic 0.1).
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El

de la població 
jove valenciana 
s’ha emancipat.

27%
En la Comunitat Valenciana 
és on més persones joves 
treballen a temps parcial.
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POBLACIÓ JOVE I OCUPACIÓ HABITATGE
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COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ TOTAL I EMANCIPADA
Com en el conjunt d’Espanya, al llarg de la primera meitat de 2020 l’emancipació residencial de la població jove en la Comunitat 
Valenciana va retrocedir. La diferència és que en la Comunitat ho va fer amb major intensitat (9 punts percentuals en tan 
sols mig any), de manera en el segon trimestre de 2020 solament el 17,3% de la població jove havia aconseguit abandonar 
l’habitatge familiar. En el seu moment de màxim apogeu, en 2009, la taxa d’emancipació residencial de la població jove en 
la Comunitat havia arribat a superar el 30%.
El descens va ser molt més acusat entre les dones joves que entre els homes de la seua mateixa edat i entre les persones 
d’entre 16 i 24 anys, de les quals més del 95% continuava vivint en la llar d’origen. Per contra, entre la població de 30 a 34 anys 
l’emancipació residencial es va mantindre en nivells relativament estables (71,4%).

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Població jove
Número de persones 714.493

 

454.866
 

259.627
 

366.121
 

348.372
 

281.651
Variació interanual 2,08%

 

2,93%
 

0,64%
 

2,31%
 

1,84%
 

-0,87%
%/total població 14,3%

 

9,1%
 

5,2%
 

7,3%
 

7,0%
 

5,6%
Població jove emancipada
Número de persones emancipadas 123.259

 

20.455
 

102.804
 

51.175
 

72.084
 

201.022
Variació interanual -7,51%

 

-25,60%
 

-2,81%
 

1,50%
 

-13,00%
 

0,85%
Taxa d'emancipació (1) 17,3%

 

4,5%
 

39,6%
 

14,0%
 

20,7%
 

71,4%
Llars joves
Número de llars 73.394

 

14.401
 

58.993
 

37.637
 

35.757
 

107.236
Variació interanual 16,58%

 

-24,03%
 

34,07%
 

44,26%
 

-3,01%
 

-3,22%
Taxa de principalitat (2) 10,3%

 

3,2%
 

22,7%
 

10,3%
 

10,3%
 

38,1%
Persones per llar 2,0

 

2,4
 

1,9
 

1,8
 

2,3
 

2,3
Llars unipersonals
Número de llars unipersonals 24.707

 

-*
 

22.028
 

16.210
 

8.497
 

30.610
Variació interanual -*

 

-*
 

-*
 

-*
 

-*
 

29,23%
%/llars de la mateixa edat 33,7%

 

-*
 

37,3%
 

43,1%
 

23,8%
 

28,5%
%/població emancipada de la mateixa edat 20,0%

 

-*
 

21,4%
 

31,7%
 

11,8%  15,2%

Gràfic 11.8 Evolució de l’emancipació residencial 
de la població entre 16 i 29 anys

Gràfic 11.7 Emancipació residencial de la població 
entre 16 i 34 anys

Notes
(1) Taxa d’emancipació: percentatge de persones que viuen fora de la llar d’origen sobre el tota de la mateixa edat.
(2) Taxa de principalitat: percentatge de persones que consten com “persona de referència” d’un habitatge sobre el total de la mateixa edat.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

* Sèrie desestacionalitzada.
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POBLACIÓ JOVE I NIVELL D’ESTUDIS 
La caiguda de l’emancipació residencial i la destrucció de llocs de treball de la primera meitat de 2020 va coincidir, 
justament, amb un notable increment de la població jove de la Comunitat Valenciana que havia acabat estudis superiors 
(+10,62%), que ja suposava el 28,2% del total (el 26,2% a Espanya). Amb tot, en comparació amb el segon trimestre de 2019, 
en el segon trimestre de 2020 hi havia menys persones joves que continuaven estudiant, fora la que fora la seua formació 
aconseguida. Per contra, en el conjunt d’Espanya no s’havia produït un descens de la població jove estudiant.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Nivell màxim d’estudis assolit

Estudis primaris o sense estudis 39.115  27.554  11.561  25.085  14.030  19.439
Variació interanual -12,41%  -7,44%  -22,35%  -9,89%  -16,58%  -*

%/total població de la mateixa edat 5,5%  6,1%  4,5%  6,9%  4,0%  6,9%
Estudis secundaris obligatoris 227.997  180.901  47.096  131.040  96.957  79.577

Variació interanual 1,01%  8,07%  -19,26%  7,92%  -7,03%  -3,81%
%/total població de la mateixa edat 31,9%  39,8%  18,1%  35,8%  27,8%  28,3%
Estudis secundaris postobligatoris 245.759  187.621  58.138  115.812  129.947  68.546

Variació interanual -0,62%  -3,11%  8,38%  -7,48%  6,42%  0,51%
%/total població de la mateixa edat 34,4%  41,2%  22,4%  31,6%  37,3%  24,3%
Estudis superiors 201.622  58.790  142.832  94.184  107.438  114.089

Variació interanual 10,62%  14,95%  8,93%  12,90%  8,70%  -8,74%
%/total població de la mateixa edat 28,2%  12,9%  55,0%  25,7%  30,8%  40,5%
Població que cursa estudis (reglats o no)
Estudis primaris o sense estudis 39.115  27.554  11.561  25.085  14.030  19.439

Cursa estudis 12.438  11.415  -* 6.093* 6.345* -*
%/total població amb el mateix nivell estudis 31,8%  41,4%  -* 24,3%* 45,2%* -*
No cursa estudis 26.677  16.139  10.538  18.992  7.685* 18.455
%/total població amb el mateix nivell estudis 68,2%  58,6%  91,2%  75,7%  54,8%* 94,9%

Estudis secundaris obligatoris 227.997  180.901  47.096  131.040  96.957  79.577

Cursa estudis 140.485  135.894  -* 79.972  60.513  10.174
%/total població amb el mateix nivell estudis 61,6%  75,1%  -* 61,0%  62,4%  12,8%

No cursa estudis 87.512  45.007  42.505  51.068  36.444  69.403
%/total població amb el mateix nivell estudis 38,4%  24,9%  90,3%  39,0%  37,6%  87,2%

Estudis secundaris postobligatoris 245.759  187.621  58.138  115.812  129.947  68.546

Cursa estudis 161.296  147.945  13.351  70.671  90.625  18.488
%/total població amb el mateix nivell estudis 65,6%  78,9%  23,0%  61,0%  69,7%  27,0%

No cursa estudis 84.463  39.676  44.787  45.141  39.322  50.058
%/total població amb el mateix nivell estudis 34,4%  21,1%  77,0%  39,0%  30,3%  73,0%

Estudis superiors 201.622  58.790  142.832  94.184  107.438  114.089

Cursa estudis 80.941  36.021  44.920  38.286  42.655  29.877
%/total població amb el mateix nivell estudis 40,1%  61,3%  31,4%  40,7%  39,7%  26,2%

No cursa estudis 120.681  22.769  97.912  55.898  64.783  84.212
%/total població amb el mateix nivell estudis 59,9%  38,7%  68,6%  59,3%  60,3%  73,8%

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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EMANCIPACIÓ I NIVELL D’ESTUDIS
Com ocorre en el conjunt d’Espanya, les probabilitats que una persona jove de la Comunitat Valenciana aconseguisca 
establir-se en un habitatge independent estan molt vinculades a la finalització de l’etapa de formació acadèmica. Així, 
mentre que el 17,3% de tota la població jove estava emancipada en el segon trimestre de 2020, entre la població que no 
cursava estudis, tant si havia acabat estudis secundaris com a superiors, la taxa d’emancipació residencial superava el 
30%.
El descens de l’emancipació residencial es va concentrar fonamentalment entre la població amb estudis secundaris 
obligatoris i postobligatoris conclosos, ja que entre les persones joves amb estudis superiors pràcticament no va variar i 
es va mantindre al voltant del 25%.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Taxa d’emancipació segons el nivell màxim d’estudis assolit (3)

Estudis primaris o sense estudis 17,5% -* -* 22,6% -* 61,9%

Cursa estudis -* -* -* -* -* -

No cursa estudis 21,9% -* -* -* -* 59,9%

Estudis secundaris obligatoris 14,6% 4,9% 51,8% 10,2% 20,6% 70,8%

Cursa estudis -* -* -* -* -* 80,4%

No cursa estudis 33,0% 12,5% 54,7% 21,4% 49,3% 69,4%

Estudis secundaris postobligatoris 13,1% 4,5% 41,1% 13,1% 13,1% 79,3%

Cursa estudis -* -* -* -* -* 71,9%

No cursa estudis 32,7% -* 50,5% 28,8% 37,1% 82,0%

Estudis superiors 25,2% -* 34,9% 18,0% 31,5% 68,6%

Cursa estudis 15,0% -* 27,0% -* 16,8% 70,6%

No cursa estudis 32,0% -* 38,5% 21,4% 41,2% 68,0%

Total població 17,3% 4,5% 39,6% 14,0% 20,7% 71,4%

Cursa estudis 5,6% 2,3% 23,0% 5,3% 5,9% 73,1%

No cursa estudis 31,6% 10,5% 45,0% 23,8% 40,7% 70,9%

Notes
(3)  Taxa d’emancipació: percentatge de persones que viuen fora de la llar d’origen sobre el total de la mateixa edat.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

Gràfic 11.9 Taxa d'emancipació de la població entre 16 i 29 anys segons el nivell màxim d'estudis aconseguit
 i si segueix o no estudiant
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POBLACIÓ JOVE I LLOC DE NAIXEMENT
 Ateses les xifres d’empadronament, que no sempre recullen adequadament el lloc de residència efectiu de la població 
(especialment entre els col·lectius amb major mobilitat), podria dir-se que l’estructura demogràfica de la població jove en 
la Comunitat Valenciana és, comparativament, molt «endogàmica». En 2019, si bé el pes de la població estrangera era una 
mica superior a la mitjana estatal (22,0%), tan sols el 6,9% de les persones joves del territori havia nascut en una província 
diferent a la de residència. Inversament, el 94,4% de la població nascuda en la Comunitat continuava vivint en ella.
Per contra, en la franja d’edat d’entre els 30 i els 34 anys era una mica més freqüent trobar persones nascudes en la 
Comunitat que estigueren empadronades en altres llocs d’Espanya (el 9,7% del total), principalment a Catalunya i Madrid.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Relació entre el lloc de naixement i residència (2019)

Població que resideix en la mateixa província 
de naixement 502.379 326.491 175.888 259.447 242.932 185.447

%/total població de la mateixa edat 71,1% 73,8% 66,7% 71,8% 70,4% 63,0%

Variació 2018 (punts percentuals) -0,79 -0,50 -1,33 -0,95 -0,62 -1,12

Població resident que nació en altra 
província 48.954 25.796 23.158 24.262 24.692 32.866

%/total població de la mateixa edat 6,9% 5,8% 8,8% 6,7% 7,2% 11,2%

Variació 2018 (punts percentuals) -0,15 -0,12 -0,18 -0,16 -0,14 -0,21

Població nascuda en l'estranger 155.071 90.227 64.844 77.592 77.479 75.854

%/total població de la mateixa edat 22,0% 20,4% 24,6% 21,5% 22,5% 25,8%

Variació 2018 (punts percentuals) 0,94 0,62 1,51 1,11 0,76 1,33

*Dades anuals, l’última actualització de les quals correspon a 2019.

16-29 anys 30-34 anys

 % 16-29 anys  % 16-24 anys  % 25-29 anys % Homes  
16-29 anys

% Dones  
16-29 anys  % 30-34 anys

Lloc de residència de la població entre 16 i 34 anys nascuda en la comunitat i que resideix a Espanya (2019)
Andalusia 0,9% 0,8% 1,0% 0,8% 0,9% 1,2%
Aragó 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4%
Astúries (Principat d’) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Illes Balears 0,5% 0,3% 0,8% 0,4% 0,5% 0,9%
Illes Canàries 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Cantàbria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Castella i Lleó 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Castella-La Manxa 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,9%
Catalunia 0,9% 0,5% 1,6% 0,8% 1,1% 2,1%
Ceuta i Melilla 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Comunitat Valenciana 94,4% 95,7% 92,1% 94,8% 94,0% 90,3%
País Basc 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%
Extremadura 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Galícia 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Madrid (Comunitat de) 1,1% 0,7% 1,7% 1,0% 1,2% 2,1%
Múrcia (Regió de) 0,5% 0,5% 0,7% 0,5% 0,6% 0,9%
Navarra (Comunitat Foral de) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
La Rioja 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total resideix en altra Comunitat 5,6% 4,3% 7,9% 5,2% 6,0% 9,7%
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COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ JOVE I MOVIMENTS MIGRATORIS
Un dels principals motors darrere de l’increment del volum total de persones joves residents en la Comunitat Valenciana 
(en el segon trimestre de 2020 hi havia un 2,08% més de persones joves més en l’anterior any, quasi 15.000 en total) és 
el creixent saldo migratori positiu amb l’exterior. Des de 2013, van ser moltes més les persones joves que arribaven a la 
Comunitat des de l’estranger que les que emigraven cap a altres països. En 2019, el saldo migratori amb l’exterior es va 
tancar amb un balanç positiu de 19.464 persones, un 46,41% més que en 2018. La pràctica totalitat de les persones joves 
immigrants (el 93,3%) era de nacionalitat estrangera, una proporció molt constant foren quins foren l’edat o el sexe de les 
persones.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Saldo migratori amb l’estranger (2019) (4)

Total saldo migratori amb l'estranger 19.464 11.733 7.731 10.282 9.182 6.209
Variació interanual 46,41% 36,51% 64,52% 51,97% 40,66% 94,15%

Saldo per cada 1.000 persones residents 25,7 23,6 29,8 26,5 24,9 21,8
Saldo persones de nacionalitat espanyola -268 134 -402 -108 -160 -389

Variació interanual -160,19% -22,54% -45,65% -614,29% -29,03% -31,42%
Saldo persones de nacionalitat estrangera 19.732 11.599 8.133 10.390 9.342 6.598

Variació interanual 47,29% 37,72% 63,48% 54,04% 40,44% 88,84%
Fluxes d’emigració amb destinació a l’estranger (2019) (5)

Total persones emigrants 7.833 4.302 3.531 4.009 3.824 3.942
Variació interanual -24,54% -19,96% -29,45% -23,48% -25,62% -26,92%

Persones de nacionalitat espanyola 2.096 1.092 1.004 1.002 1.094 998
Variació interanual 15,42% 10,19% 21,70% 18,58% 12,67% 5,50%

%/total persones emigrants 26,8% 25,4% 28,4% 25,0% 28,6% 25,3%
Persones de nacionalitat estrangera 5.737 3.210 2.527 3.007 2.730 2.944

Variació interanual -33,01% -26,78% -39,55% -31,57% -34,53% -33,81%
%/total persones emigrants 73,2% 74,6% 71,6% 75,0% 71,4% 74,7%
Fluxes d’immigració procedent de l’estranger (2019) (6)

Total persones immigrants 27.297 16.035 11.262 14.291 13.006 10.151
Variació interanual 15,30% 14,78% 16,06% 19,04% 11,46% 18,14%

Persones de nacionalitat espanyola 1.828 1.226 602 894 934 609
Variació interanual 6,71% 5,33% 9,65% 3,23% 10,27% -6,31%

%/total persones immigrants 6,7% 7,6% 5,3% 6,3% 7,2% 6,0%
Persones de nacionalitat estrangera 25.469 14.809 10.660 13.397 12.072 9.542

Variació interanual 15,97% 15,64% 16,44% 20,27% 11,55% 20,15%
%/total persones immigrants 93,3% 92,4% 94,7% 93,7% 92,8% 94,0%

Notes
(4) Saldo migratori amb l'estranger: diferència entre el número de persones immigrants i el número de persones emigrants, és a dir, la diferència entre el número de persones que han 
arribat i han eixit d’Espanya en un període determinat.
(5) Fluxos d'emigració amb destí a l'estranger: persones emigrants, aquelles que s’han donat de baixa del padró d’algun municipi d’Espanya per a anar a residir a l’estranger.
(6) Fluxos d'immigració procedent de l'estranger: persones immigrants, aquellas que s’han inscrit en el padró d’algun municipi d’Espanya procedents d’altre país.

*Els valors de 2019 són provisionals. Dades anuals, l’última actualització de les quals correspon a 2019.
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ JOVE I MOVIMENTS MIGRATORIS
A diferència dels moviments migratoris amb l’exterior, els fluxos migratoris entre la Comunitat Valenciana i les altres 
Comunitats Autònomes sempre han sigut molt estables, lleugerament negatius i de poc calat, almenys entre la població 
jove (Gràfic 11.10). Així, en 2019, la Comunitat Valenciana va perdre 565 persones joves per l’efecte dels moviments migratoris 
interautonòmics, 239 més que en 2018.
Per contra, entre la població de 30 a 34 anys el saldo migratori interautonòmico va ser lleugerament positiu, tal com venia 
ocorrent des de 2015.
 

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Saldo migratori interautonòmic (2019) (7)

Total saldo migratori interautonòmic -565 -136 -429 -228 -337 266

Variació interanual -73,31% 28,04% -213,14% -165,12% -40,42% -43,88%

Saldo per cada 1.000 persones residents -0,8 -0,3 -1,7 -0,6 -1,0 0,9

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Saldo migratori interautonòmic (2019) (7)

Saldo persones nacionalitat espanyola -758 -283 -475 -382 -376 164
Variació interanual -54,69% -24,67% -80,61% -89,11% -30,56% -48,91%

Saldo persones nacionalitat estrangera 191 145 46 143 48 102
Variació interanual 2,14% 137,70% -63,49% 8,33% -12,73% -33,33%

Gràfic 11.10 Evolució del saldo migratori de la població jove 

Notes
(7) Saldo migratori interautonòmic: diferència entre el número de persones que han arribat a una comunitat autònoma procedents d’altres i las que l’han abandonat per a anar-se’n a altres. 
Reflexa els canvis de residència entre comunitats autònomas.

* Els valors de 2019 són provisionals. Dades anuals, l’última actualització de les quals correspon a 2019.
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT
En la Comunitat Valenciana es van reproduir, però amb menor ímpetu, els dos fenòmens complementaris que van 
caracteritzar la situació laboral de la població jove en el segon trimestre de 2020. En primer lloc, la «desaparició» del 
mercat laboral, que es va posar de manifest en el descens de l’activitat que, en la Comunitat Valenciana va aconseguir els 
4,7 punts percentuals en un any, enfront dels 7,2 punts del conjunt d’Espanya. En segon lloc, l’augment de l’atur degut a la 
destrucció de llocs de treball. De fet, com ja succeïa en el segon trimestre de 2019, en el segon trimestre de 2020 la taxa 
d’atur de la població jove en la Comunitat Valenciana superava la del conjunt d’Espanya (Gràfic 0.7).
Un altre factor de diferenciació laboral que va suposar la crisi socioeconòmica sorgida amb la pandèmia de la COVID-19 va 
ser el risc de trobar-se en Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Encara que en la Comunitat Valenciana 
el percentatge de persones joves afectades per aquests procediments de suspensió temporal d’ocupació va ser menor al 
d’Espanya, es pot estimar que el 26,2% es van veure afectades per expedients de regulació d’ocupació o atur parcial per 
raons tècniques o econòmiques. Per a la població d’entre 30 i 34 anys el seu abast va ser superior (29,2%), en contraposició 
al que ocorria en la majoria de Comunitats Autònomes.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Població activa
Número de persones actives 353.897 149.387 204.510 195.056 158.841 233.775

Variació interanual -6,33% -8,92% -4,34% -4,93% -8,00% -8,26%
Taxa d'activitat (8) 49,5% 32,8% 78,8% 53,3% 45,6% 83,0%
Població ocupada (9)

Número de persones ocupades 242.724 89.132 153.592 138.981 103.743 181.724
Variació interanual -10,35% -13,88% -8,16% -6,95% -14,53% -18,63%

Taxa d'ocupació (10) 34,0% 19,6% 59,2% 38,0% 29,8% 64,5%
Número de persones afectades per atur parcial o 
expedients de regulació 63.609 22.336 41.273 37.392 26.217 53.143

%/total població ocupada de la mateixa edat 26,2% 25,1% 26,9% 26,9% 25,3% 29,2%
Població en atur
Número de persones en atur 111.174 60.254 50.920 56.075 55.099 52.050

Variació interanual 3,84% -0,44% 9,39% 0,48% 7,49% -*
Taxa d'atur (11) 31,4% 40,3% 24,9% 28,7% 34,7% 22,3%
%/total població de la mateixa edat 15,6% 13,2% 19,6% 15,3% 15,8% 18,5%
Població inactiva
Número de persones inactives 360.596 305.479 55.117 171.065 189.531 47.876

Variació interanual 11,95% 9,92% 24,74% 12,04% 11,87% -*
%/total població de la mateixa edat 50,5% 67,2% 21,2% 46,7% 54,4% 17,0%

Notes
(8) Taxa d’activitat: percentatge de població activa sobre el total de la mateixa edat.
(9) Població ocupada:  inclou tant les persones que treballen per compte d’altri (població assalariada), com les que treballen per compte propi (autònoms/es, empresaris/àries, els membres 
de cooperatives i les persones que treballen sense remuneració en negocis familiars).
(10) Taxa d’ocupació: percentatge de població ocupada sobre el total de la mateixa edat.
(11) Taxa d’atur: percentatge de població en atur sobre el total de població activa de la mateixa edat.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

Gràfic 11.11 Relació amb l’activitat de la població entre 16 i 29 anys
%/total població entre 16 i 29 anys
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ ACTIVA
El detall de la taxa d’activitat de la població jove (és a dir, el percentatge de persones joves que treballen o busquen treball) 
de la Comunitat Valenciana (del 49,5% en el segon trimestre de 2020) segons el nivell d’estudis aconseguit revela algunes 
especificitats notòries. Com a Espanya, com més gran és la formació aconseguida, major és la presència en el mercat 
laboral.
No obstant això, en 2020 en la Comunitat Valenciana el descens global de l’activitat es va produir fonamentalment entre 
la població que no tenia estudis superiors (foren primaris, secundaris obligatoris o secundaris postobligatoris). Entre la 
població jove amb estudis superiors acabats, la taxa d’activitat va disminuir, però molt suaument (del 80,9% del segon 
trimestre de 2019 al 79,1% del segon trimestre de 2020).
Tal com també ocorria en 2019, solament entre la població jove amb estudis superiors la participació en el mercat de 
treball era més intensa en la Comunitat Valenciana que a Espanya.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Activitat laboral segons el nivell màxim d’estudis assolit
Estudis primaris 19.655 12.965 6.690* 16.324  -* 10.109

Variació interanual -9,23% 3,18% -26,39%* 6,12%  -* -*
Taxa activitat estudis primaris (12) 50,2% 47,1% 57,9%* 65,1%  -* 52,0%
Estudis secundaris obligatoris 80.478 46.890 33.588 50.621 29.857 69.476

Variació interanual -15,17% -4,67% -26,48% -16,87% -12,13% -7,26%
Taxa activitat secundaris obligatoris (12) 35,3% 25,9% 71,3% 38,6% 30,8% 87,3%
Estudis secundaris postobligatoris 94.355 51.715 42.640 49.626 44.729 57.699

Variació interanual -17,17% -26,25% -2,64% -13,94% -20,49% -9,56%
Taxa activitat secundaris postobligatoris (12) 38,4% 27,6% 73,3% 42,9% 34,4% 84,2%
Estudis superiors 159.410 37.817 121.593 78.486 80.924 96.491

Variació interanual 8,17% 17,65% 5,52% 10,19% 6,28% -13,68%
Taxa activitat estudis superiors (12) 79,1% 64,3% 85,1% 83,3% 75,3% 84,6%

Gràfic 11.12 Taxa d’activitat de la població entre 16 i 29 anys segons el nivell màxim d’estudis assolit

Notes
(12) Taxa d’activitat: percentatge de població activa sobre el total de la seua mateixa edat. 

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Situació profesional en l’activitat principal
Empresariat amb persones assalariadas 5.119*  - * 5.119*  - *  - * 5.329*

Variació interanual -*  - * -*  - *  - * -28,55%*
%/total població ocupada de la mateixa edat 2,1%*  - * 3,3%*  - *  - * 2,9%*
Empresariat sense persones assalariadas 14.068 -* 10.003 11.210 -* 17.085

Variació interanual 16,25%  - * 12,82% -*  - * -*
%/total població ocupada de la mateixa edat 5,8%  - * 6,5% 8,1%  - * 9,4%
Ajuda en l'empresa o negoci familiar -* -* -* -* -* -*

Variació interanual  - *  - *  - *  - *  - * -*
%/total població ocupada de la mateixa edat  - *  - *  - *  - *  - * -*
Població assalariada 219.960 82.748 137.212 120.872 99.088 158.519

Variació interanual -13,90% -16,26% -12,42% -14,06% -13,71% -23,11%
%/total població ocupada de la mateixa edat 90,6% 92,8% 89,3% 87,0% 95,5% 87,2%
Altres situacions  - *  - *  - *  - *  - *  - *

Variació interanual  - *  - *  - *  - *  - *  - *
%/total població ocupada de la mateixa edat  - *  - *  - *  - *  - *  - *
Tipus de jornada
Persones ocupades a temps complet 177.165 55.263 121.902 108.793 68.372 145.576

Variació interanual -10,22% -12,36% -9,22% -9,00% -12,11% -20,14%
%/total població ocupada de la mateixa edat 73,0% 62,0% 79,4% 78,3% 65,9% 80,1%
Persones ocupades a temps parcial 65.558 33.869 31.689 30.188 35.370 36.148

Variació interanual -10,69% -16,27% -3,85% 1,26% -18,87% -11,96%
%/total població ocupada de la mateixa edat 27,0% 38,0% 20,6% 21,7% 34,1% 19,9%
Temps en l’empresa actual
Temps mitjà (en mesos) 23,8 15,1 28,9 23,2 24,6 59,2

Variació interanual 5,17% 30,84% -2,16% 8,99% 1,32% 4,29%
Menys d'un any 107.353 54.993 52.360 63.008 44.345 32.592

Variació interanual -16,67% -20,74% -11,93% -12,13% -22,37% -37,29%
%/total població ocupada de la mateixa edat 44,2% 61,7% 34,1% 45,3% 42,7% 17,9%
D'un any a menys de tres anys 74.934 23.861 51.073 39.587 35.347 46.682

Variació interanual -9,89% -7,90% -10,79% -16,16% -1,66% -12,98%
%/total població ocupada de la mateixa edat 30,9% 26,8% 33,3% 28,5% 34,1% 25,7%
Tres anys o més 60.437 10.278 50.159 36.386 24.051 102.451

Variació interanual 2,85% 25,16% -0,77% 19,52% -15,07% -12,97%
%/total població ocupada de la mateixa edat 24,9% 11,5% 32,7% 26,2% 23,2% 56,4%

POBLACIÓ OCUPADA
Mentre que a Espanya la reducció de l’ocupació entre la població jove durant la primera meitat de 2020 va significar una 
major pèrdua de llocs de treball que prèviament eren a temps parcial, en la Comunitat Valenciana aquest comportament 
dual no es va produir, ja que el volum de persones joves empleades a temps parcial i a temps complet pràcticament va 
disminuir amb la mateixa intensitat entre el segon trimestre de 2019 i el segon trimestre de 2020, un 10,69% i un 10,22%, 
respectivament. D’aquesta manera, la Comunitat Valenciana es va situar com la Comunitat Autònoma en la qual més 
persones joves treballaven a temps parcial (27,0%), també fins i tot entre els 30 i els 34 anys (Gràfics 0.9 i 0.10). Més d’una 
cada tres dones de la Comunitat desenvolupaven aquest tipus de jornades (34,1%).
També la crisi econòmica que va arrancar a la fi de 2020 es va encebar especialment amb les persones joves que portaven 
menys d’un any en el seu lloc de treball. En el segon trimestre de 2020 eren un 16,67% menys que en el mateix trimestre de 
2019, el 44,2% del total.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ SUBOCUPADA 
La forta implantació de les jornades a temps parcial entre la població jove de la Comunitat Valenciana també es tradueix en 
una elevada «subocupació per insuficiència d’hores», concepte mitjançant el qual es designa aquelles persones ocupades 
que treballen menys hores de les que realitzen altres persones en llocs de treball similars i que, a més, admeten que estarien 
en disposició d’ampliar la seua jornada laboral de manera immediata. Tres de cada quatre persones joves subocupades 
treballaven a temps parcial en 2020.
Després d’Extremadura i Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana era la tercera Comunitat Autònoma on més persones 
joves estaven subocupades (el 17,3%), tot i que el seu pes relatiu va disminuir entre el segon trimestre de 2019 i el segon 
trimestre de 2020 (Gràfic 0.11).

POBLACIÓ OCUPADA SOBREQUALIFICADA I ASSALARIADA 
En l’àmbit laboral, l’aspecte que no es va veure substancialment alterat en 2020 va ser la sobrequalificació en l’ocupació 
entre la població jove de la Comunitat. En el segon trimestre de 2020 hi havia pràcticament la mateixa proporció que en 
el segon trimestre de 2019 de persones joves amb estudis superiors acabats i que no continuaven estudiant que estaven 
ocupant llocs de treball que exigien una menor qualificació acadèmica a la qual podien acreditar. Pràcticament eren la 
meitat (49,5%), amb una bretxa de quasi set punts entre dones (53,0%) i homes (46,1%).
L’abast de la temporalitat entre la població jove assalariada sí que va experimentar un canvi substancial, ja que, com va 
ocórrer també en el conjunt d’Espanya, en 2020 es van destruir més ocupacions temporals que indefinits. El resultat va 
ser que la taxa de temporalitat, que expressa la proporció de persones assalariades que tenen contractes indefinits, en 
la Comunitat Valenciana es va reduir fins al 53,2% en el segon trimestre de 2020, encara per damunt de la mitjana estatal 
(Gràfic 0.13). Fins i tot dins de les persones joves amb contractes temporals, les majors disminucions es van produir en les 
persones contractades per menys temps (menys de quatre mesos i entre quatre mesos i menys d’un any).

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Població subocupada (per insuficiència d’hores)  (13)

Persones subocupades 41.893 18.370 23.523 23.580 18.313 22.987
Variació interanual -16,90% -24,14% -10,21% 6,51% -35,23% -29,41%

%/total població ocupada de la mateixa edat 17,3% 20,6% 15,3% 17,0% 17,7% 12,6%

NotEs
(13) Població subocupada: persones ocupades les hores efectivas de trabajo de les quals són insuficients en relació amb una situació d’ocupació alternativa que esta persona desitja 
desenvolupar i està disponible a assumir. Per a major detall, consultar la Nota metodològica.
(14) Població sobrequalificada: persones con estudis superiors terminados con trabajos que requieren una formació académica inferior a la que poseen. Per a major detall, consultar la 
Nota metodològica.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Població amb estudis superiors
Població ocupada que no cursa estudis 79.736 15.629 64.107 40.100 39.636 61.298

Variació interanual 7,30% 20,11% 4,59% 6,26% 8,39% -12,65%
%/població ocupada amb estudis superiors 66,8% 59,0% 69,0% 65,3% 68,3% 75,8%
%/població ocupada de la mateixa edat 32,9% 17,5% 41,7% 28,9% 38,2% 33,7%
%/pob. ocupada no cursa estudis mateixa edad 43,9% 26,4% 52,4% 38,1% 51,9% 42,9%
Població sobrequalificada (14) 39.486 8.944 30.542 18.482 21.004 26.707

Variació interanual 6,17% 39,38% -0,76% -4,17% 17,30% -13,16%
%/població ocupada no cursa estudis 49,5% 57,2% 47,6% 46,1% 53,0% 43,6%

Gràfic 11.13 Població ocupada amb estudis superiors finalitzats sobrequalificada
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ ASALARIADA

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Tipus de contracte
Persones amb contracte indefinit 102.918 23.384 79.534 57.389 45.529 121.192

Variació interanual -9,97% -18,71% -7,03% -12,00% -7,27% -8,27%

%/total població assalariada de la mateixa edat 46,8% 28,3% 58,0% 47,5% 45,9% 76,5%

Persones amb contracte temporal 117.042 59.364 57.678 63.482 53.560 37.327

Variació interanual -17,09% -15,26% -18,89% -15,85% -18,51% -49,59%

Taxa de temporalitat 53,2% 71,7% 42,0% 52,5% 54,1% 23,5%

Durada dels contractes temporals
Menys de quatre mesos 18.215 10.630 7.585* 12.496 5.719* 6.351*

Variació interanual -25,15% -15,84% -35,19%* -0,09% -51,64%* -46,62%*

%/total població temporal de la mateixa edat 15,6% 17,9% 13,2%* 19,7% 10,7%* 17,0%*

De quatre mesos a menys d'un any 29.206 11.733 17.473 13.922 15.284 8.518

Variació interanual -23,11% -37,93% -8,43% -32,69% -11,66% -57,92%

%/total població temporal de la mateixa edat 25,0% 19,8% 30,3% 21,9% 28,5% 22,8%

Un any o més 18.639 5.774 12.865 8.966 9.673 9.344

Variació interanual -11,34% -27,22% -1,72% -20,79% -0,32% -9,40%

%/total població temporal de la mateixa edat 15,9% 9,7% 22,3% 14,1% 18,1% 25,0%

No sap (però més d'un mes) 47.642 28.657 18.985 26.441 21.201 12.312

Variació interanual -2,88% 6,69% -14,47% -2,30% -3,60% -57,85%

%/total població temporal de la mateixa edat 40,7% 48,3% 32,9% 41,7% 39,6% 33,0%

Desconeguda -* -* -* -* -* -*

Variació interanual -* -* -* -* -* -*

%/total població temporal de la mateixa edat -* -* -* -* -* -*

* Esta xifra no es publica o cal interpretar-la amb precaució, perquè pot estar sotmesa a elevats errors de mostreig.

Gràfic 11.14 Població entre 16 i  29 anys assalariada amb contractes temporals segons la durada del contracte
%/total població entre 16 i 29 anys assalariada amb contractes temporals
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

CONTRATACIÓ REGISTRADA 
Com era previsible, la formalització de nous contractes de treball es va reduir substancialment durant el segon trimestre de 
2020. Encara que aquesta reducció va ser generalitzada, va ser més intensa en els contractes temporals, de manera que 
es va registrar un increment de la proporció de contractes de treball subscrits per persones joves que eren indefinits. No 
obstant això, a penes van ser 6.977 en tot el trimestre, un 55,0% menys que en el mateix trimestre de 2019, representant el 
8,9% del total (enfront del 7,5% de 2019). 

16-29 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones

Tipologia dels contractes registrats (SEPE)
Contractes indefinits ordinaris 3.535 1.625 1.910 2.163 1.372

Variació interanual -54,66% -59,53% -49,50% -52,29% -57,95%

%/total contractes persones mateixa edad 4,5% 3,8% 5,3% 4,5% 4,5%

Altres contractes indefinits 3.442 1.386 2.056 2.030 1.412

Variació interanual -55,30% -57,95% -53,33% -51,95% -59,38%

%/total contractes persones mateixa edad 4,4% 3,3% 5,7% 4,2% 4,6%

Contractes temporals per obra o servicio 28.818 15.800 13.018 19.172 9.646

Variació interanual -54,71% -56,64% -52,12% -49,03% -62,92%

%/total contractes persones mateixa edad 36,8% 37,3% 36,1% 40,1% 31,5%

Contractes temporals eventuales 38.214 21.395 16.819 22.721 15.493

Variació interanual -67,06% -69,39% -63,53% -62,81% -71,79%

%/total contractes persones mateixa edad 48,7% 50,5% 46,7% 47,6% 50,6%

Contractes temporals d'interinitat 3.690 1.707 1.983 1.306 2.384

Variació interanual -60,24% -62,43% -58,14% -57,43% -61,62%

%/total contractes persones mateixa edad 4,7% 4,0% 5,5% 2,7% 7,8%

Contractes temporals de formació o pràctiques 635 426 209 342 293

Variació interanual -67,98% -70,02% -62,81% -66,14% -69,89%

%/total contractes persones mateixa edad 0,8% 1,0% 0,6% 0,7% 1,0%

Altres contractes temporals 78 22 56 38 40

Variació interanual -80,15% -87,21% -74,66% -82,41% -77,40%

%/total contractes persones mateixa edad 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%

Adscripcions en col·laboració social - - - - -

Variació interanual - - - - -

%/total contractes persones mateixa edad - - - - -

Gràfic 11.15 Tipologia dels contractes signats per la població entre 16 i 29 anys
%/total contractes registrats
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ EN ATUR
El 82,3% de les persones joves en atur en el segon trimestre de 2020 en la Comunitat Valenciana ja havia treballat 
anteriorment, la qual cosa suposava una ràtio més elevada de la que es donava en el conjunt d’Espanya (80,4%) i col·locar-
se en cotes similars a les que es van registrar en el període més depressiu de l’anterior crisi, que va esclatar entre finals 
de 2007 i començaments de 2008. Habitualment, el protagonisme de les persones joves que s’incorporaven per primera 
vegada en cerca d’una ocupació era superior. En les etapes de recessió econòmica, són poques les persones joves que 
intenten buscar el seu primer lloc de treball i, per contra, augmenten les que el van perdre, però mantenen les expectatives 
de trobar-ho.
La destrucció recent d’ocupacions s’observava igualment en constatar que el volum de persones joves que en el segon 
trimestre de 2020 portaven menys de tres mesos buscant una ocupació va augmentar en tan sols un any un 56,14% en la 
Comunitat Valenciana (el 30,81% a Espanya), constituint el 35,2% de totes les persones joves en atur, el 38,4% en el cas de 
les dones.
 16-29 anys 30-34 anys

Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total
Població que ha treballat prèviament
Persones en atur amb experiència laboral 91.516 43.232 48.284 46.261 45.255 50.194

Variació interanual 16,22% 5,32% 28,09% 10,14% 23,17% -*

%/total població en atur de la mateixa edat 82,3% 71,7% 94,8% 82,5% 82,1% 96,4%

Temps de recerca d’ocupació
Menys de tres mesos 39.273 22.528 16.745 18.138 21.135 12.033

Variació interanual 56,14% 29,00% -* 25,98% -* -*

%/total població en atur de la mateixa edat 35,3% 37,4% 32,9% 32,3% 38,4% 23,1%

De tres mesos a menys d'un any 37.736 19.301 18.435 20.104 17.632 22.068

Variació interanual 3,17% -0,07% 6,78% 10,29% -3,91% -*

%/total població en atur de la mateixa edat 33,9% 32,0% 36,2% 35,9% 32,0% 42,4%

Un any o més 19.040 9.998 9.042 9.262 9.778 10.540

Variació interanual -25,20% -7,41% -38,30% -27,84% -22,50% -26,92%

%/total població en atur de la mateixa edat 17,1% 16,6% 17,8% 16,5% 17,7% 20,2%

Ja ha trobat ocupació (15) 15.124 8.427 6.697* 8.572 6.552* 7.410

Variació interanual -23,94% -34,89% -3,53%* -17,14% -31,32%* -*

%/total població en atur de la mateixa edat 13,6% 14,0% 13,2%* 15,3% 11,9%* 14,2%

Notes
(15) Població en atur que ja ha trobat ocupació: persones en atur que no busquen ocupació perquè ja han trobat un al que s’incorperaran amb posterioritat al període de referència de 
l’Enquesta de Població Activa (EPA). 

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

Gràfic 11.16 Població entre 16 i 29 anys en atur segons el temps de recerca d'ocupació
%/total població entre 16 i 29 anys en atur
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ EN ATUR
La taxa de cobertura de les prestacions per desocupació en la Comunitat Valenciana al juny de 2020 va ser del 85,0%, més de 
dues vegades superior a la que s’havia registrat al juny de 2019. Encara que aquesta cobertura tan elevada no va aconseguir 
la mitjana estatal per al mateix període (107,5%), sí que reflectia igualment que les mesures excepcionals aprovades per 
a fer front a la proliferació dels ERTO, van permetre que moltes persones joves pogueren accedir a les prestacions per 
desocupació quan, anteriorment, no podien fer-ho a causa de la impossibilitat de reunir els requisits que s’exigien.
Com també va succeir en el conjunt d’Espanya, l’atur durant el segon trimestre de 2020 en la Comunitat Valenciana va 
créixer de manera més notable entre la població jove amb estudis superiors acabats. En tan sols un any, la seua taxa d’atur 
va passar del 20,0% al 25,1% entre el segon trimestre de 2019 i el segon trimestre de 2020 encara que, amb diferència, 
continuava sent el grup de persones joves amb una menor taxa d’atur (Gràfic 11.17). En el conjunt de la població jove de la 
Comunitat, la taxa d’atur va ser del 31,4%.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Taxa de cobertura de les prestacions per desocupació (juny 2020)
%/total persones en atur sense ocupació 
anterior 26,9% sense dades sense dades 27,6% 26,2% sense dades

Variació interanual (punts percentuals) 5,62 5,43 5,71

Taxa de cobertura prestacions per desocupació 85,0% sense dades sense dades 81,8% 88,1% sense dades

Variació interanual (punts percentuals) 45,18 45,02 45,65

Atur segons el nivell màxim d’estudis assolit
Estudis primaris 10.031 6.807* -* 7.057* -* -*

Variació interanual -9,30% 13,27%* -* -13,59%* -* -*

%/total població en atur de la mateixa edat 9,0% 11,3%* -* 12,6%* -* -*

Taxa atur estudis primaris (16) 51,0% 52,5%* -* 43,2%* -* -*

Estudis secundaris obligatoris 31.039 23.042 7.997 15.106 15.933 22.271

Variació interanual -5,72% 13,24% -36,40% -18,86% 11,39% -*

%/total població en atur de la mateixa edat 27,9% 38,2% 15,7% 26,9% 28,9% 42,8%

Taxa atur secundaris obligatoris (16) 38,6% 49,1% 23,8% 29,8% 53,4% 32,1%

Estudis secundaris postobligatoris 30.109 19.062 11.047 16.821 13.288 10.504

Variació interanual -10,26% -27,09% 49,16% 24,49% -33,69% -*

%/total població en atur de la mateixa edat 27,1% 31,6% 21,7% 30,0% 24,1% 20,2%

Taxa atur secundaris postobligatoris (16) 31,9% 36,9% 25,9% 33,9% 29,7% 18,2%

Estudis superiors 39.995 11.344 28.651 17.091 22.904 15.571

Variació interanual 35,41% 41,52% 33,13% 10,19% -* -*

%/total població en atur de la mateixa edat 36,0% 18,8% 56,3% 30,5% 41,6% 29,9%

Taxa atur estudis superiors (16) 25,1% 30,0% 23,6% 21,8% 28,3% 16,1%

Notes
(16) Taxa d’atur: percentatge de població en atur sobre el total de població activa de la seua mateixa edat.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

Gràfic 11.17 Taxa d'atur de la població entre 16 i 29 anys segons el nivell màxim d'estudis assolit
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBLACIÓ INACTIVA
La impossibilitat de començar a buscar una ocupació en un context de confinament domiciliari i tancament de moltes 
empreses, no va permetre en el segon trimestre de 2020 que moltes persones joves que desitjarien treballar pogueren 
buscar-lo de manera efectiva. Aquesta impossibilitat va comportar que no foren considerades com a desocupades, sinó 
com «inactives», ja que la definició d’atur establida internacionalment per l‘OIT exigeix que una persona en atur ha d’haver 
realitzat algun dels «mètodes actius de cerca d’ocupació» que s’estableixen.
En la pràctica, moltes de les persones joves que van perdre l’ocupació o volien començar a buscar-lo en el segon trimestre 
de 2020 es van considerar inactives. L’increment anual de la inactivitat laboral entre la població jove de la Comunitat 
Valenciana va ser del 11,95% (el 15,84% a Espanya), més de tres vegades superior al que va experimentar l’atur durant el 
mateix període.
La major part de la població jove inactiva és estudiant. La transformació que va suposar la ràpida extinció d’ocupacions en 
el 2020 va comportar que, no obstant això, fora el col·lectiu de persones inactives que consideraven que la seua principal 
causa d’inactivitat eren les «labors de la llar» la que més augmentara entre el segon trimestre de 2019 i el segon trimestre 
de 2020 (un 41,41% en la Comunitat Valenciana). La raó, probablement, és que no van poder incorporar-se a un cicle de 
formació i/o mantenien les expectatives de treballar, encara que a curt termini no pogueren aconseguir-lo.

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Causa principal d’inactivitat
Persones que cursen estudis 293.130 271.676 21.454 141.847 151.283 9.142

Variació interanual 4,64% 5,58% -6,00% 1,46% 7,81% 43,22%

%/total població inactiva de la mateixa edat 81,3% 88,9% 38,9% 82,9% 79,8% 19,1%

Persones dedicades a tasques de la llar 31.337 13.679 17.658 7.586* 23.751 28.100

Variació interanual 41,41% 31,74% 49,94% -* 19,24% 51,51%

%/total població inactiva de la mateixa edat 8,7% 4,5% 32,0% 4,4%* 12,5% 58,7%

Persones amb una incapacitat permanent 8.774 -* -* 5.106* -* -*

Variació interanual -9,42% -* -* 3,05%* -* -*

%/total població inactiva de la mateixa edat 2,4% -* -* 3,0%* -* -*

Persones jubilades o amb alguna prestació -* -* -* -* -* -*

Variació interanual -* -* -* -* -* -*

%/total població inactiva de la mateixa edat -* -* -* -* -* -*

Persones en altres situacions 26.443 15.139 11.304 16.147 10.296 6.253

Variació interanual -* -* -* -* -* -*

%/total població inactiva de la mateixa edat 7,3% 5,0% 20,5% 9,4% 5,4% 13,1%

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

Gràfic 11.18 Principals causes d’inactivitat de la població entre 16 i 29 anys
%/total població entre 16 i 29 anys inactiva
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

POBRESA I CAPACITAT ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓ JOVE
En 2019, el 33,3% de la població jove de la Comunitat Valenciana es trobava en risc de pobresa i exclusió social, superant així 
la mitjana estatal (Gràfic 0.17) o els nivells de 2009. Entre les dones joves el risc creixia fins al 36,4%.
El segon trimestre de 2020 tampoc va millorar aquestes funestes perspectives, ja que va disminuir tant el salari mitjà que 
percebia una persona jove que estava treballant com els ingressos d’una llar jove. La pèrdua de renda de les llars joves (del 
3,57% en la Comunitat Valenciana, en contraposició al 2,79% d’Espanya) era un reflex directe de la major quantitat de llars 
joves en les quals no hi havia cap persona treballant (el 18,1% del total).
 

Notes
(17) Taxa de pobresa o exclusió social (AROPE): percentatge de la població amb un nivell d’ingressos per unitat de consum inferior al 60% de la mitjana, es troba en carència material severa 
i/o resideix en llars sense ocupació o amb baixa intensitat d’ocupació. Més informació en la Nota metodològica.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

Gràfic 11.19 Taxa de pobresa o exclusió social de la població entre 16 i 29 anys segons la seua situació laboral

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Taxa de pobresa o exclusió social (2019) (17)

Total població 33,3% 38,6% 24,6% 30,3% 36,4% 20,5%

Població ocupada 14,7% 24,1% 10,6% 14,3% 15,1% 12,7%

Població en atur 52,3% 54,7% 46,2% 49,2% 57,5% 56,0%

Població inactiva 43,5% 39,3% 71,0% 38,2% 48,2% 63,7%

Capacitat adquisitiva (euros nets anuals)
Població jove sense ingressos ordinaris 233.913 25.188

%/total població de la mateixa edat 32,7% 8,9%

Població jove sense salari 471.770 365.733 106.037 227.140 244.630 99.926

Variació interanual 9,93% 8,07% 16,86% 8,94% 10,85% -

%/total població de la mateixa edat 66,0% 80,4% 40,8% 62,0% 70,2% 35,5%

Llars sense persones ocupades 13.272  -*  -*  -*  -* 13.096

Variació interanual -*  -*  -*  -*  -* -

%/total llars de la mateixa edat 18,1%  -*  -*  -*  -* 12,2%

Ingressos ordinaris persona jove 3.771,07 2.029,72 6.661,10 4.008,46 3.525,80 8.725,18

Salari persona jove 10.325,48 7.704,26 11.488,23 10.607,72 9.992,02 13.922,02

Variació interanual -1,60%

Persona jove emancipada 12.035,72 9.473,86 12.055,91 12.794,89 11.296,71 14.386,97

Persona jove no emancipada 9.428,13 7.425,76 10.995,97 9.609,26 9.191,00 12.384,34

Ingressos llar jove 20.333,25 19.131,27 20.690,64 18.313,75 21.129,43 22.521,91

Variació interanual -3,57%
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L’HABITATGE
Després d’examinar el sobtat empitjorament de la situació laboral de la població jove en el segon trimestre de 2020, l’accés 
per primera vegada a un habitatge constituïa una opció poc factible, fora quina fora la conjuntura del mercat immobiliari.
De fet, no pot afirmar-se que, fins i tot mantenint el seu lloc de treball, una persona jove de la Comunitat Valenciana estiguera 
en una posició més avantatjosa per a trobar un habitatge pel seu compte que en èpoques precedents. En el mercat de 
lloguer, malgrat les fluctuacions que va experimentar entre març i juny de 2020, la renda mitjana per un habitatge lliure 
va pujar un 6,76% en termes anuals en el segon trimestre de 202t0, de manera que una persona jove assalariada hauria 
de destinar el 73,4% del seu sou net solament a pagar el lloguer, 5,75 punts més que en el segon trimestre de 2019. A la 
província de València, el cost econòmic d’accés al mercat de lloguer ascendiria fins al 75,7% del salari d’una persona jove.
La compra d’un habitatge lliure tampoc resultaria una via possible. No tant per l’import inicial que suposaria una quota 
hipotecària (equivalent al 46,9% del sou mitjà d’una persona jove en el conjunt de la Comunitat), sinó perquè per a accedir 
a un préstec hipotecari prèviament cal acreditar una solvència i estabilitat econòmiques que molt poques persones poden 
reunir. 

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Accés a l’habitatge lliure en lloguer
Renda mitjana habitatge lliure (euros/mes) 632,00

Variació interanual 6,76%

Cost d'accés lloguer (Llar jove) (%/ingressos)* 37,3% 39,6% 36,7% 41,4% 35,9% 33,7%

Variació interanual (punts percentuals) 3,61

Cost d'accés lloguer (Assalariat/da) (%/salari)* 73,4% 98,4% 66,0% 71,5% 75,9% 54,5%

Variació interanual (punts percentuals) 5,75

Cost d'accés lloguer (%/ingressos ordinaris)* 201,1% 373,6% 113,9% 189,2% 215,1% 86,9%

Variació interanual (punts percentuals) 60,04

Renda màxima tolerable (Llar jove) (euros/mes) 508,33 478,28 517,27 457,84 528,24 563,05

Variació interanual -3,57%

Renda màxima tolerable (Assalariat/da) (euros/mes) 258,14 192,61 287,21 265,19 249,80 348,05

Variació interanual -1,60%

Superfície màxima tolerable de lloguer (18)

Llar jove (m2) 64,3 60,5 65,5 58,0 66,9 71,3

Variació interanual -9,68%

Persona jove assalariada (m2) 32,7 24,4 36,4 33,6 31,6 44,1

Variació interanual -7,83%

Notes
(18) Superfície màxima tolerable de lloguer: metres quadrats construïts d’un habitatge lliure en lloguer la renda mensual del qual no suposara més del 30% del salari mitjà d’una persona jove 
o més del 30% dels ingressos mitjans d’una llar jove.

* Cost d’accés a un habitatge en règim de lloguer amb el preu mitjà de mercat (consultar la Nota metodològica).
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COMUNITAT VALENCIANA

ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L’HABITATGE

Notes
(19) Ràtio de solvència: número de vegades el salari anual d’una persona jove assalariada o els ingressos anuals d’una llar jove equivalent al preu de venda d’un habitatge lliure.
(20) Superfície màxima tolerable de compra: metres quadrats construïts d’un habitatge lliure en propietat la compra del qual no suposara més del 30% del salari mitjà d’una persona jove 
o més del 30% dels ingressos mitjans d’una llar jove.

* Cost d’accés a un habitatge en règim de propietat amb el preu mitjà de mercat (consultar la Nota metodològica).

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Preu de venda de l'habitatge
Preu mitjà habitatge lliure (euros) 118.370,00

Variació interanual -3,51%

Preu habitatge lliure nou (euros) 148.270,00

Variació interanual -1,03%

Preu habitatge lliure segona mà (euros) 117.550,00

Variació interanual -3,54%

Preu mitjà habitatge protegit (euros) 98.937,00

Ràtio de solvència (19)

Preu habitatge lliure / salari persona jove 11,5 15,4 10,3 11,2 11,8 8,5

Variació interanual -1,95%

Preu habitatge lliure / ingressos llar jove 5,8 6,2 5,7 6,5 5,6 5,3

Variació interanual 0,06%

Accés a l'habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 23,8% 25,3% 23,4% 26,5% 22,9% 21,5%

Variació interanual (punts percentuals) -0,96

Cost accés propietat (Assalariat/da) (%/salari)* 46,9% 62,9% 42,2% 45,7% 48,5% 34,8%

Variació interanual (punts percentuals) -2,90

Cost accés propietat (%/ingressos ordinaris)* 128,5% 238,8% 72,8% 120,9% 137,5% 55,6%

Variació interanual (punts percentuals) 24,69

Preu màxim tolerable compra (Llar jove) (euros) 148.962,51 140.156,75 151.580,80 134.167,53 154.795,40 164.996,74

Variació interanual 0,38%

Preu màxim tolerable compra (Assalariat/da) 
(euros) 75.645,04 56.441,82 84.163,44 77.712,73 73.202,10 101.993,51

Variació interanual 2,44%

Import entrada inicial per a la compra (euros) 33.735,45

Nº vegades ingressos anuals llar jove 1,7 1,8 1,6 1,8 1,7 1,5

Variació interanual -4,94%

Nº vegades salari anual persona jove 3,3 4,4 2,9 3,2 3,4 2,4

Variació interanual -6,85%

Superfície màxima tolerable de compra (20)

Llar jove (m2) 125,8 118,4 128,1 113,3 130,8 139,4

Variació interanual 4,04%

Persona jove assalariada (m2) 63,9 47,7 71,1 65,7 61,8 86,2

Variació interanual 6,17%
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COMUNITAT VALENCIANA

ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L'HABITATGE

Cost d'accés al mercat d'habitatge segons províncies per a la població entre 16 i 29 anys

Alacant Castelló València
Accés a l’habitatge lliure en lloguer
Cost d'accés lloguer (Llar jove) (%/ingressos)* 37,1% 29,6% 38,3%

Variació interanual (punts percentuals) 3,77 2,44 3,54

Cost d'accés lloguer (Assalariat/da) (%/salari)* 74,2% 54,1% 75,7%

Variació interanual (punts percentuals) 6,18 3,44 5,59

Accés a un pis compartit en lloguer en la capital de província
Cost d'accés lloguer pis compartit (Llar jove) (%/ingressos)* 17,5% 13,4% 17,0%

Variació interanual (punts percentuals) 2,20 0,01 1,38

Cost d'accés lloguer pis compartit (Assalariat/da) (%/salari)* 35,0% 24,5% 33,6%

Variació interanual (punts percentuals) 3,77 -0,48 2,09

Accés a l’habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost d'accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 27,3% 21,0% 22,1%

Variació interanual (punts percentuals) -1,26 -0,92 -0,70

Cost d'accés propietat (Assalariat/da) (%/salari)* 54,7% 38,4% 43,7%

Variació interanual (punts percentuals) -3,69 -2,50 -2,31

* Cost d'accés a un habitatge sencer en règim de propietat o lloguer, o al lloguer d'un pis compartit (consultar la Nota metodològica).
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COMUNITAT VALENCIANA

ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L’HABITATGE

16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Ingressos mínims per a adquirir un habitatge lliure (21)

Ingressos mínims (euros anuals) 16.157,40
Ingressos mínims (euros mensuals) 1.346,45

Variació interanual -7,32%
Diferència amb ingressos mitjans llar jove -20,54% -15,54% -21,91% -11,77% -23,53% -28,26%
Diferència amb salari mitjà persona jove 56,48% 109,72% 40,64% 52,32% 61,70% 16,06%

Gràfic 11.20 Evolució del cost d’accés al mercat de l’habitatge en propietat i lloguer
per a una persona jove assalariada (16-29 anys)**

Notas
(21) Ingressos mínims per a adquirir un habitatge lliure: euros nets que hauria d’ingressar una persona o una llar per a dedicar el 30% de la seua renda al pagament d’una hipoteca mitjana 
per a l’adquisició d’un habitatge lliure. Per a major detall, consultar la Nota metodològica.

* Cost d’accés a un habitatge en règim de propietat i lloguer amb el preu mitjà de mercat (consultar la Nota metodològica).

Ingressos mínims Variació 
interanual

Diferència amb ingressos 
Anuals Mensuals Llar jove Salari jove

Població entre 16 i 29 anys
Comunitat Valenciana 16.157,40 1.346,45 -7,32% -20,54% 56,48%
Alacant 17.220,73 1.435,06 -7,83% -8,93% 82,24%
Castelló 14.066,23 1.172,19 -7,62% -30,09% 27,88%
València 15.704,22 1.308,69 -6,53% -26,21% 45,73%
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Primer semestre de 2020
COMUNITAT VALENCIANA

COST EFECTIU DE L’HABITATGE PER A LA POBLACIÓ JOVE
El 54,8% de la població jove emancipada de la Comunitat Valenciana en 2019 residia en habitatges de lloguer, la qual cosa, 
a diferència del que esdevenia en 2018, la situava per davall de la mitjana estatal (58,8%) (Gràfic 0.18). Aquesta diferència 
es devia al fet que entre 2018 i 2019 es va produir un augment notable de les persones joves que estaven emancipades en 
habitatges cedits (del 12,0% de 2018 al 16,0% de 2019), probablement per altres familiars.
Una vegada les persones joves aconseguien establir-se en un habitatge independent en la Comunitat Valenciana, tant 
si era de compra com de lloguer, el cost efectiu que els suposava en 2019 fer-se càrrec del seu pagament era inferior al 
conjunt estatal. De fet, a penes el 5,6% de les llars joves estaven en risc de sobreendeutament, quan a Espanya ho estaven 
el 10,0%.

Notes
(22) Cost efectiu de l’habitatge actual: percentatge sobre els ingressos mensuals nets d’una llar que suposa el pagament d’un lloguer (per a les llars que viuen de lloguer) i el pagament del 
“lloguer imputat” a la propietat (per a les llars que resideixen en habitatges de propietat amb prèstecs o hipoteques en curs). Per a major detall, consultar la Nota metodològica.
(23) Llars sobreendeutades:llars en les que el pagament del lloguer o del “lloguer imputat” a la propietat supera el 40% dels ingressos nets del conjunt de la llar. Per a major detall, consultar 
la Nota metodològica.
(24) Cost dels suministres i serveis de l’habitatge:  inlcou l’import mensual dels pagaments realitzats per a fer front als rebuts d’aigua, clavegueram, fem, combustibles sòlids i líquids, llum, 
gas, i les despeses i serveis propis de la comunitat. Per a major detall, consultar la Nota metodològica.

* Esta xifra no es publica o deu agafar-se amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
** Dades anuals, l’última actualització de les quals correspon a 2019.

RÈGIM DE TINANÇA DELS HABITATGES DE LES PERSONES EMANCIPADES
16-29 anys 30-34 anys

Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total
Règim de tinença (2019)**
Propietat, totalment pagada o sense 
pagaments 13,5% 12,5% 13,9% 14,2% 13,0% 15,7%

Propietat amb hipoteca 15,7% 13,7% 16,6% 14,2% 16,6% 35,8%
Lloguer 54,8% 63,5% 51,0% 54,2% 55,3% 34,0%
Cedides gratis o a baix preu 16,0% -* 18,6% 17,4% 15,1% 14,5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16-29 anys 30-34 anys
Cost efectiu de l'habitatge actual (2019) (22)**
Import mensual del lloguer imputat (euros) 416,03 411,43

Variació interanual 20,96% 7,06%

%/ingressos nets d'una llar jove 23,2% 24,5%

Variació interanual (punts percentuals) 2,56 7,03

Import mensual del lloguer (euros) 378,49 377,44

Variació interanual 8,40% 20,22%

%/ingressos nets d'una llar jove 24,9% 31,1%

Variació interanual (punts percentuals) -4,71 7,04

Llars sobreendeutades (2019) (23) **
%/llars amb propietat amb hipoteca  -*  -* 

Variació interanual (punts percentuals)  -*  -* 

%/llars en lloguer 13,4% 16,9%

Variació interanual (punts percentuals) -6,58 -*

%/total llars 5,6% 4,9%

Variació interanual (punts percentuals) -2,93 1,92

Cost dels subministres i serveis de l'habitatge  (2019) (24)**
Import mensual (euros) 114,83 139,42

Variació interanual -3,76% 15,01%

%/ingressos nets d'una llar jove 7,8% 8,4%

Variació interanual (punts percentuals) -1,52 2,02
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ANNEX
Primer semestre de 2020

GRÀFICS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.1 Taxa d’emancipació residencial de la població entre 16 i 34 anys
Segon trimestre de 2020

0.5 Taxa d’activitat  i ocupació de la població entre 16 i 29 anys
Segon trimestre de 2020

*Les xifres corresponents a Ceuta i Melilla han d’interpretar-se amb molta cautela. Tampoc es publiquen les dades de les Comunitats Autònomes amb una mostra estadísticament 
poc significativa.
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ANNEX
Primer semestre de 2020

GRÀFICS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.7 Taxa d’atur de la població entre 16 i 29 anys
Segon trimestre de 2020 - Segon trimestre de 2019

0.9 Tipus de jornada de la població ocupada entre 16 i 29 anys
Segon trimestre de 2020

*Les xifres corresponents a Ceuta i Melilla han d’interpretar-se amb molta cautela. Tampoc es publiquen les dades de les Comunitats Autònomes amb una mostra estadísticament 
poc significativa.



27Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España 27

ANNEX
Primer semestre de 2020

GRÀFICS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.10 Tipus de jornada de la població ocupada entre 30 i 34 anys
Segon trimestre de 2020

0.11 Població de 16 a 34 anys subocupada (per insuficiència d’hores)
Segon trimestre de 2020

*Les xifres corresponents a Ceuta i Melilla han d’interpretar-se amb molta cautela. Tampoc es publiquen les dades de les Comunitats Autònomes amb una mostra estadísticament 
poc significativa.
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ANNEX
Primer semestre de 2020

GRÀFICS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.13 Taxa de temporalitat de la població entre 16 i 34 anys
Segon trimestre de 2020

0.17 Taxa de pobresa o exclusió social (AROPE)
Any 2019

*Les xifres corresponents a Ceuta i Melilla han d’interpretar-se amb molta cautela. Tampoc es publiquen les dades de les Comunitats Autònomes amb una mostra estadísticament 
poc significativa.
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ANNEX
Primer semestre de 2020

GRÀFICS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.18 Persones joves emancipades en habitatges de lloguer (2019)
Any 2019

*Les xifres corresponents a Ceuta i Melilla han d’interpretar-se amb molta cautela. Tampoc es publiquen les dades de les Comunitats Autònomes amb una mostra estadísticament 
poc significativa.
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