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La taxa d'emancipació residencial de la població entre 16 i 
29 anys de la Comunitat Valenciana es manté per damunt 
de la mitjana estatal en el segon trimestre de 2019, sent 
actualment del 19,0% (Gràfic 0.1)*. No obstant això, el 
manteniment dels nivells d'autonomia residencial no es 
fonamenta en una major creació d'ocupació o en el mercat 
de l'habitatge. De fet, tant la taxa d'activitat com la d'ús de 
la població jove han experimentat una reculada respecte a 
l'any anterior, romanent per davall del conjunt estatal (Gràfic 
0.5). Alhora, la taxa d'atur de població menor de 30 anys en 
la Comunitat Valenciana ha augmentat al llarg de l'últim any, 
fins a aconseguir el 28,3%, i el risc de sobrequalificació i/o 
subocupació per insuficiència d'hores continuen sent més 
alts en comparació amb altres Comunitats Autònomes 

(Gràfics 0.11 i 0.12). Una de les poques notes positives 
en l'àmbit laboral ha sigut la reducció de la temporalitat 
contractual, la parcialitat i la sobrequalificació entre la 
població jove.
El cost teòric d'accés a l'habitatge lliure, ja siga en lloguer 
o compra, resulta inassumible per a una persona jove 
assalariada, malgrat ser inferior al conjunt estatal (Gràfics 
0.21 i 0.22). D'igual manera, el salari net d'una persona jove 
assalariada entre 16 i 34 anys es troba entre els més baixos 
del país (Gràfic 0.19). Convé indicar que la taxa de pobresa o 
exclusió social en 2018 és molt accentuada en la Comunitat 
Valenciana, i al contrari del que ocorre en altres Comunitats 
Autònomes, és superior entre els 30 i 34 anys que entre els 
16 i 29 anys.

Introducció

Població jove i ocupació Habitatge
11.1 Població entre 16 i 29 anys emancipada 11.4 Cost d'accés al mercat de l'habitatge

en propietat per a una persona jove assalariada

111.5 Relació entre el preu de venda dels habitatges 
lliures i la capacitat adquisitiva de la població jove

11.6 Superfície màxima tolerable
per a una persona jove assalariada

11.2 Població entre 16 i 29 anys ocupada
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*Els gràfics 0.XX són de comparativa estatal i es poden consultar en el document Gráficos iniciales de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya.
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En el segon trimestre de 2019 la taxa d'emancipació 
residencial de la població entre 16 i 29 anys en la Comunitat 
Valenciana se situa en el 19,0%, lleugerament per damunt 
de la mitjana estatal, del 18,6% (Gràfic 11.18).
Seguint amb la tònica generalitzada en el conjunt d'Espanya, 
les dones s'emancipen de l'habitatge familiar en major 
mesura que els homes de la seua edat, amb unes taxes 
d'emancipació del 24,2% i el 14,1% respectivament.

El nombre de llars joves unipersonals ha caigut en un 
31,65% respecte al mateix període de 2018. En l'actualitat 
un 11,1% de la població entre 16 i 29 anys s'ha instal•lat en un 
habitatge en solitari. La principal diferència de la Comunitat 
en aquest sentit és la menor proporció d'homes joves que 
aconsegueixen emancipar-se sols (19,4%, enfront del 
23,4% del total d'Espanya).

Població total i emancipada

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

Població jove
Nombre de persones 699.920 441.936 257.984 357.858 342.062 284.123

Variació interanual 1,71% 2,43% 0,50% 1,97% 1,44% -1,49%
%/total població 14,1% 8,9% 5,2% 7,2% 6,9% 5,7%

Població jove emancipada
Nombre de persones emancipades 133.274 27.495 105.779 50.417 82.857 199.332

Variació interanual -0,50% 17,11% -4,25% -9,67% 6,05% -2,12%
Taxa d'emancipació (1) 19,0% 6,2% 41,0% 14,1% 24,2% 70,2%

Llars joves
Nombre de llars 62.956 18.956 44.000 26.090 36.866 110.805

Variació interanual -18,56% 21,01% -28,62% -26,15% -12,17% 2,71%
Taxa de principalitat (2) 9,0% 4,3% 17,1% 7,3% 10,8% 39,0%
Persones per llar 2,2 2,3 2,1 1,9 2,4 2,4

Llars unipersonals
Nombre de llars unipersonals 14.819  -* 10.199 9.801 5.018* 23.687

Variació interanual -31,65%  -* -41,55% -38,02%  -14,48%* 9,03%
%/llars de la mateixa edat 23,5%  -* 23,2% 37,6% 13,6%* 21,4%
%/població emancipada de la mateixa edat 11,1%  -* 9,6% 19,4% 6,1%* 11,9%

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.

* Sèrie desestacionalitzada.

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

0%

5%

10%

15%

20%

25%

II/
15

III
/1

5
IV

/1
5

I/
16

II/
16

III
/1

6
IV

/1
6

I/
17

II/
17

III
//

17
IV

/1
7

I/
18

II/
18

III
/1

8
IV

/1
8

I/
19

II/
19

Taxa emancipació

Com. Valenciana Espanya



3Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya

COMUNITAT VALENCIANA
Primer semestre de 2019

En relació al màxim nivell d'estudis aconseguit, el nombre 
de persones amb estudis superiors s'ha incrementat en un 
7,8% fent que la proporció de joves d'aquesta categoria se 
situe en el 26,0%, és a dir, en un nivell molt semblant al del 
conjunt d'Espanya (25,7%).
Segons sexe, les dones amb estudis superiors representen 
el 28,9%, per damunt dels homes joves (23,3%). En el grup 
de més edat, amb edats compreses entre els 30 i 34 anys, 

un 44,0% ha conclòs estudis superiors.
En referència a la població que continua ampliant el seu 
capital educatiu, les dones joves superen als homes en tots 
els nivells formatius.
També cal destacar que en la Comunitat Valenciana és 
més probable que una persona jove amb estudis superiors 
continue estudiant (47,6%, enfront del 42,7% d'Espanya).

Població jove i nivell d'estudis

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

Nivell màxim d'estudis assolit

Estudis primaris o sense estudis 44.656 29.768 14.888 27.838 16.818 8.175
Variació interanual 20,19% 8,18% 54,48% 13,42% 33,36% -28,59%

%/total població de la mateixa edat 6,4% 6,7% 5,8% 7,8% 4,9% 2,9%
Estudis secundaris obligatoris 225.717 167.387 58.330 121.425 104.292 82.729

Variació interanual -8,67% -8,21% -9,97% -10,46% -6,49% -9,10%
%/total població de la mateixa edat 32,2% 37,9% 22,6% 33,9% 30,5% 29,1%
Estudis secundaris postobligatoris 247.283 193.638 53.645 125.171 122.112 68.200

Variació interanual 5,33% 16,48% -21,71% 6,81% 3,86% 1,65%
%/total població de la mateixa edat 35,3% 43,8% 20,8% 35,0% 35,7% 24,0%
Estudios superiores 182.264 51.143 131.121 83.424 98.840 125.019

Variació interanual 7,80% -7,57% 15,27% 13,34% 3,52% 5,17%
%/total població de la mateixa edat 26,0% 11,6% 50,8% 23,3% 28,9% 44,0%

Població que cursa estudis (reglats o no)
Estudis primaris o sense estudis 44.656 29.768 14.888 27.838 16.818 8.175

Cursa estudis 15.643 14.315  -* 12.072  -*  -* 
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 35,0% 48,1%  -* 43,4%  -*  -* 

No cursa estudis 29.013 15.453 13.560 15.766 13.247 7.507
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 65,0% 51,9% 91,1% 56,6% 78,8% 91,8%

Estudis secundaris obligatoris 225.717 167.387 58.330 121.425 104.292 82.729

Cursa estudis 133.749 128.781  -* 67.507 66.242 7.710*
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 59,3% 76,9%  -* 55,6% 63,5% 9,3%*

No cursa estudis 91.968 38.606 53.362 53.918 38.050 75.019
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 40,7% 23,1% 91,5% 44,4% 36,5% 90,7%

Estudis secundaris postobligatoris 247.283 193.638 53.645 125.171 122.112 68.200

Cursa estudis 168.153 146.349 21.804 82.363 85.790 11.117
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 68,0% 75,6% 40,6% 65,8% 70,3% 16,3%

No cursa estudis 79.130 47.289 31.841 42.808 36.322 57.083
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 32,0% 24,4% 59,4% 34,2% 29,7% 83,7%

Estudis superiors 182.264 51.143 131.121 83.424 98.840 125.019

Cursa estudis 86.700 33.502 53.198 34.311 52.389 38.763
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 47,6% 65,5% 40,6% 41,1% 53,0% 31,0%

No cursa estudis 95.564 17.641 77.923 49.113 46.451 86.256
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 52,4% 34,5% 59,4% 58,9% 47,0% 69,0%

* Esta xifra no es publica o deu prendre's amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errades de mostreig.
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Resulta habitual entre la població jove abandonar la llar 
familiar una vegada finalitzat el període exclusivament 
formatiu. Així doncs, tant en el conjunt d'Espanya com 
en la Comunitat Valenciana en el segon trimestre de 2019 
s'aprecia com les taxes d'emancipació són més elevades 
entre els qui han conclòs els seus estudis en tots els nivells 
acadèmics.
Segons nivell d'estudis aconseguit, la taxa d'emancipació 
residencial no mostra grans diferències, encara que és 

major entre els qui pertanyen a la categoria formada per les 
persones amb estudis primaris (39,8%), que constitueixen 
menys del 7% de tota la població jove.
Segons sexe, les dones amb estudis secundaris 
postobligatoris són les que més s'emancipen 
residencialment, mentre que en el cas dels homes succeeix 
en el grup amb estudis secundaris obligatoris. A Espanya, 
per contra, la major taxa d'emancipació residencial es 
concentra en la població amb estudis superiors acabats.

Emancipació i nivell d'estudis

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 25,8%  -* 47,1%  -* 53,4% 77,3%

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

No cursa estudis 39,8%  -* 51,7%  -* 67,7% 75,2%

Estudis secundaris obligatoris 16,4% 5,0% 49,1% 15,0% 18,0% 62,3%

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

No cursa estudis 36,3% 18,2% 49,5% 30,9% 44,0% 62,9%

Estudis secundaris postobligatoris 15,9% 6,9% 48,7% 11,9% 20,1% 80,5%

Cursa estudis 7,3%  -* 44,0%  -* 9,0% 72,4%

No cursa estudis 34,3% 22,5% 51,8% 24,2% 46,2% 82,0%

Estudis superiors 24,9%  -* 33,6% 17,6% 31,0% 69,3%

Cursa estudis 16,6%  -* 26,8%  -* 20,7% 71,8%

No cursa estudis 32,3%  -* 38,1% 22,6% 42,6% 68,1%

Total població 19,0% 6,2% 41,0% 14,1% 24,2% 70,2%

Cursa estudis 7,5%  -* 32,2% 4,9% 9,9% 70,2%

No cursa estudis 34,8% 19,6% 45,1% 25,2% 46,5% 70,1%

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 cal interpretar-la amb precaució, perquè pot estar sotmesa a elevats errors de mostreig.

Gràfic 11.9 Taxa d'emancipació de la població entre 16 i 29 anys
segons el nivell màxim d'estudis assolit i si segueix o no estudiant



5Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya

COMUNITAT VALENCIANA
Primer semestre de 2019

El 7,1% de la població jove resident en la Comunitat 
Valenciana està empadronada en una provincia diferent a 
la de naixement, sense apreciar-se diferències notables 
segons sexe, amb un 6,9% en homes i 7,3% en dones. 
El 21,0% de la població jove de la Comunitat ha nascut a 
l'estranger (la mitjana estatal és un poc menor, del 19,8%), 
2,68 punts percentuals menys que en 2008, quan els fluxos 

immigratoris de l'estranger a Espanya van començar a 
retrocedir. Un 94,5% de la població entre 16 i 29 anys 
nascuda en la Comunitat Valenciana continua residint en 
la mateixa província. El 5,5% restant es troba residint en 
altres Comunitats Autònomes, entre les quals destaca la 
Comunitat de Madrid (1,0%), Catalunya (0,9%) i Andalusia 
(0,9%).

Població jove i lloc de naixement

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

Relació entre el lloc de naixement i residència (2018)

Població que resideix en la mateixa província 
de naixement 501.441 322.709 178.732 259.031 242.410 191.694

%/total població de la mateixa edat 71,9% 74,3% 68,0% 72,8% 71,0% 64,2%

Variació 2008 (punts percentuals) 4,71 3,75 4,93 5,56 3,82 2,62

Població resident que va nàixer en una altra 
província 49.378 25.826 23.552 24.465 24.913 73.083

%/total població de la mateixa edat 7,1% 5,9% 9,0% 6,9% 7,3% 24,5%

Variació 2008 (punts percentuals) -2,02 -2,12 -1,44 -1,95 -2,11 -0,82

Població nascuda en l'estranger 146.548 85.903 60.645 72.523 74.025 34.007

%/total població de la mateixa edat 21,0% 19,8% 23,1% 20,4% 21,7% 11,4%

Variació 2008 (punts percentuals) -2,68 -1,63 -3,49 -3,61 -1,71 -1,80

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 (2018)
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%
Balears (Illes) 0,4% 0,3% 0,7% 0,4% 0,5% 0,9%
Canàries 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Cantàbria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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%
Catalunya 0,9% 0,5% 1,5% 0,8% 1,0% 2,0%
Ceuta i Melilla 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Comunitat Valenciana 94,5% 95,8% 92,2% 94,9% 94,1% 90,5%
País Basc 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 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) 1,0% 0,7% 1,6% 0,9% 1,1% 2,0%
Múrcia (Regió de) 0,5% 0,5% 0,7% 0,5% 0,6% 0,8%
Navarra (Comunitat Foral de) 0,1% 0,0% 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 una altra 
Comunitat

5,5% 4,2% 7,8% 5,1% 5,9% 9,5%
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Com en la resta de Comunitats, la Comunitat Valenciana 
mostra una tendència cada vegada més positiva en relació 
al saldo migratori amb l'estranger, registrant en 2018 un 
saldo net de 17,9 persones menors de 30 anys per cada 1.000 
residents (Gràfic 11.10). En les persones de la cohort de 30 
a 34 anys, el saldo net és de 11,1 persones per cada 1.000 
efectius.
En 2018 les arribades de persones joves procedents de 
l'estranger s'han incrementat en un 26,52% mentre que les 

eixides amb destinació a l'estranger han crescut amb menor 
intensitat, en un 4,91%.
Les persones joves d'origen estranger constitueixen un 
81,9% de les eixides i un 92,8% de les arribades. A més, 
mentre que el saldo migratori positiu és protagonitzat 
per les persones joves d'origen estranger, en el cas de les 
persones d'origen espanyol es presenta una reducció neta 
de població en favor de l'estranger.

Població jove i moviments migratoris

16-29 anys 30-34 anys
Total 15-24 anys 15-29 anys Homes Dones Total

Saldo migratori amb l'estranger (2018) (4)

Total saldo migratori amb l'estranger 13.269 8.547 4.722 6.773 6.496 3.189
Variació interanual 50,63% 44,89% 62,27% 63,84% 38,95% 165,53%

Saldo per cada 1.000 persones residents 17,9 17,7 18,4 17,9 18,0 11,1
Saldo persones de nacionalitat espanyola -163 128 -291 3 -166 -312

Variació interanual 55,59% 156,00% 30,22% 102,73% 35,41% 27,78%
Saldo persones de nacionalitat estrangera 13.432 8.419 5.013 6.770 6.662 3.501

Variació interanual 46,38% 43,94% 50,68% 59,52% 35,08% 114,39%

Fluxes d'emigració amb destí a l'estranger (2018) (5)

Total persones emigrants 10.305 5.368 4.937 5.193 5.112 5.372
Variació interanual 4,91% 4,99% 4,82% 0,44% 9,86% 1,84%

Persones de nacionalitat espanyola 1.864 1.024 840 858 1.006 961
Variació interanual -2,82% 5,03% -10,92% -5,61% -0,30% -5,88%

%/total persones emigrants 18,1% 19,1% 17,0% 16,5% 19,7% 17,9%
Persones de nacionalitat estrangera 8.441 4.344 4.097 4.335 4.106 4.411

Variació interanual 6,78% 4,98% 8,76% 1,74% 12,68% 3,69%
%/total persones emigrants 81,9% 80,9% 83,0% 83,5% 80,3% 82,1%

Fluxes d'immigració procedent de l'estranger (2018) (6)

Total persones immigrants 23.574 13.915 9.659 11.966 11.608 8.561
Variació interanual 26,52% 26,36% 26,76% 28,61% 24,44% 32,20%

Persones de nacionalitat espanyola 1.701 1.152 549 861 840 649
Variació interanual 9,67% 12,39% 4,37% 7,76% 11,70% 10,19%

%/total persones immigrants 7,2% 8,3% 5,7% 7,2% 7,2% 7,6%
Persones de nacionalitat estrangera 21.873 12.763 9.110 11.105 10.768 7.912

Variació interanual 28,05% 27,80% 28,42% 30,57% 25,56% 34,40%
%/total persones immigrants 92,8% 91,7% 94,3% 92,8% 92,8% 92,4%

Notes
(4) Saldo migratori amb l'estranger: diferència entre el nombre de persones immigrants i el nombre de persones emmigrants, és a dir, la diferència entre el nombre de persones que han 
arribat i han eixit d'Espanya en un període determinat.
(5) Fluxes d'emigració amb destí a l'estranger: persones emmigrants, aquelles que s'han donat de baixa del padró en algun municipi d'Espanya per a anar a residir a l'estranger.
(6) Fluxes d'immigració procedent de l'estranger: persones immigrants, aquelles que s'han inscrit en el padró d'algun municipi d'Espanya procedents d'ltres països.
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En el cas dels moviments migratoris intracomunitaris, s'ha 
produït en la Comunitat Valenciana una lleu pèrdua neta de 
població menor de 30 anys en 2018, equivalent a 0,6 persones 
per cada 1.000 habitants. Aquest saldo està protagonitzat 

per persones joves nascudes a Espanya que s'han traslladat 
a altres zones del país. El saldo migratori interautonòmic en 
la Comunitat sempre ha sigut lleugerament negatiu des de 
2008 (Gràfic 11.10).

Població jove i moviments migratoris

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

Saldo migratori interautonòmic (2018) (7)

Total saldo migratori interautonòmic -446 -250 -196 -133 -313 477

Variació interanual 18,91% -224,68% 58,56% 37,85% 6,85% 601,47%

Saldo per cada 1.000 persones residents -0,6 -0,6 -0,8 -0,4 -0,9 1,7

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

16-29 anys 30-34 anys
Total 15-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Saldo migratori interautonòmic (2018) (7)

Saldo persones nacionalitat espanyola -602 -282 -320 -243 -359 304
Variació interanual 3,53% -131,15% 36,25% 10,33% -1,70% 360,61%

Saldo persones nacionalitat estrangera 186 62 124 135 51 173
Variació interanual 95,79% -6,06% 327,59% 92,86% 104,00% 8.550,00%

Gràfic 11.10 Evolució del saldo migratori de la població jove 
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La Comunitat Valenciana és una de les poques Comunitats 
en les quals s’ha produït un descens paral•lel tant de 
l'activitat com de l’ocupació de la població entre 16 i 29 anys. 
En l'actualitat la taxa d'activitat en menors de 30 anys se 
situa en el 54,0% i l'ocupació és del 38,7%, instal•lant-se per 
davall del conjunt estatal (Gràfic 0.5). En el grup d'entre 30 i 34 
anys també s'observa una reducció en els nivells d'activitat i 
ocupació, amb un 89,7% i un 78,6% respectivament, encara 
que en aquest cas superen lleugerament la mitjana estatal 
(Gràfic 0.6).

La menor taxa d'ocupació i activitat de la població entre 16 
i 29 anys de la Comunitat Valenciana en comparació amb 
el conjunt d'Espanya radica, en bona part, en els menors 
registres que aconsegueixen entre les dones joves. La taxa 
d'activitat dels homes (57,3%) supera en quasi un punt el 
valor mitjà dels homes joves d'Espanya (56,5%).
D'altra banda, en comparació amb el conjunt d'Espanya, 
la incidència de la desocupació és major en la Comunitat 
Valenciana (Gràfic 0.7) i, de fet, ha sigut una de les poques 
Comunitats en les quals la taxa d'atur ha augmentat al llarg 
de l'últim any.

Relació amb l’activitat

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

Població activa
Nombre de persones actives 377.816 164.020 213.796 205.171 172.645 254.818

Variació interanual -1,52% -3,20% -0,19% -0,66% -2,52% -1,50%
Taxa d'activitat (8) 54,0% 37,1% 82,9% 57,3% 50,5% 89,7%

Població ocupada (9)

Nombre de persones ocupades 270.749 103.502 167.247 149.364 121.385 223.339
Variació interanual -6,20% -10,29% -3,48% -5,43% -7,13% -0,91%

Taxa d'ocupació (10) 38,7% 23,4% 64,8% 41,7% 35,5% 78,6%

Població en atur
Nombre de persones en atur 107.067 60.518 46.549 55.807 51.260 31.479

Variació interanual 12,71% 11,93% 13,75% 14,88% 10,44% -5,49%
Taxa d'atur (11) 28,3% 36,9% 21,8% 27,2% 29,7% 12,4%
%/total població de la mateixa edat 15,3% 13,7% 18,0% 15,6% 15,0% 11,1%

Població inactiva
Nombre de persones inactives 322.104 277.916 44.188 152.687 169.417 29.305

Variació interanual 5,78% 6,07% 3,99% 5,73% 5,83% -1,45%
%/total població de la mateixa edat 46,0% 62,9% 17,1% 42,7% 49,5% 10,3%

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, 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.

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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Població activa

L'activitat laboral ha descendit especialment entre les 
persones amb estudis secundaris obligatoris assolits. 
La taxa d'activitat per a aquest grup se situa en el 42,0%, 
després d'haver-se reduït en un 21,27% el nombre de 
persones laboralment actives amb aquest nivell d'estudis. 
Ha sigut en el grup format per les dones amb estudis 

secundaris obligatoris en el qual s'ha donat una major 
reducció del nombre de persones actives en el mercat 
laboral.
En tots els grups d'edat, i tant homes com dones, mostren 
majors nivells d'activitat els qui compten amb estudis 
superiors (Gràfic 11.12).

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 21.653 12.565 9.088 15.382 6.271*  -* 

Variació interanual 26,18% 4,85%  -* 43,53%  -2,68%*  -* 
Taxa activitat estudis primaris (12) 48,5% 42,2% 61,0% 55,3% 37,3%*  -* 
Estudis secundaris obligatoris 94.873 49.187 45.686 60.893 33.980 74.915

Variació interanual -21,27% -23,48% -18,76% -15,91% -29,35% -9,41%
Taxa activitat secundaris obligatoris (12) 42,0% 29,4% 78,3% 50,1% 32,6% 90,6%
Estudis secundaris postobligatoris 113.919 70.124 43.795 57.667 56.252 63.801

Variació interanual -0,78% 20,85% -22,89% -9,72% 10,42% 6,08%
Taxa activitat secundaris postobligatoris (12) 46,1% 36,2% 81,6% 46,1% 46,1% 93,5%
Estudis superiors 147.371 32.144 115.227 71.229 76.142 111.788

Variació interanual 12,37% -8,55% 20,03% 19,68% 6,29% 4,53%
Taxa activitat estudis superiors (12) 80,9% 62,9% 87,9% 85,4% 77,0% 89,4%

Notes
(12) Taxa d'activitat: percentatge de població activa sobre el tota 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 11.12 Taxa d'activitat de la població entre 16 i 29 anys segons el nivell màxim d'estudis assolit
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Població ocupada

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

Situació professional en l'activitat principal
Empresariat amb persones assalariades  -*  -*  -*  -*  -* 7.458*

Variació interanual  -*  -*  -*  -*  -*  -25,29%*
%/total població ocupada de la mateixa edat  -*  -*  -*  -*  -* 3,3%*
Empresariat sense persones assalariades 12.101  -* 8.865 6.052* 6.049* 8.564

Variació interanual 22,23%  -* 48,15% 32,98%* 13,08%* -44,86%
%/total població ocupada de la mateixa edat 4,5%  -* 5,3% 4,1%* 5,0%* 3,8%
Ajuda en l'empresa o negoci familiar  -*  -*  -*  -*  -*  -* 

Variació interanual  -*  -*  -*  -*  -*  -* 
%/total població ocupada de la mateixa edat  -*  -*  -*  -*  -*  -* 
Població assalariada 255.481 98.820 156.661 140.655 114.826 206.161

Variació interanual -5,00% -9,61% -1,85% -5,23% -4,72% 4,18%
%/total població ocupada de la mateixa edat 94,4% 95,5% 93,7% 94,2% 94,6% 92,3%
Altres situacions  -*  -*  -*  -*  -*  -* 

Variació interanual  -*  -*  -*  -*  -*  -* 
%/total població ocupada de la mateixa edat  -*  -*  -*  -*  -*  -* 

Tipus de jornada
Persones ocupades a temps complet 197.342 63.054 134.288 119.552 77.790 182.281

Variació interanual 2,08% -3,12% 4,71% 6,15% -3,61% -5,86%
%/total població ocupada de la mateixa edat 72,9% 60,9% 80,3% 80,0% 64,1% 81,6%
Persones ocupades a temps parcial 73.407 40.448 32.959 29.812 43.595 41.058

Variació interanual -22,99% -19,56% -26,81% -34,23% -12,80% 29,33%
%/total població ocupada de la mateixa edat 27,1% 39,1% 19,7% 20,0% 35,9% 18,4%

Temps en l'empresa actual
Temps mitjà (en mesos) 22,6 11,5 29,5 21,3 24,3 56,7

Variació interanual -0,05% -10,70% 1,29% -5,68% 6,84% -6,63%
Menys d'un any 128.830 69.380 59.450 71.704 57.126 51.973

Variació interanual -6,15% -5,83% -6,53% -5,20% -7,32% -2,59%
%/total població ocupada de la mateixa edat 47,6% 67,0% 35,5% 48,0% 47,1% 23,3%
D'un any a menys de tres anys 83.158 25.909 57.249 47.215 35.943 53.644

Variació interanual -6,23% -12,08% -3,32% -3,44% -9,66% 19,55%
%/total població ocupada de la mateixa edat 30,7% 25,0% 34,2% 31,6% 29,6% 24,0%
Tres anys o més 58.762 8.212 50.550 30.444 28.318 117.723

Variació interanual -6,27% -32,83% 0,17% -8,90% -3,26% -7,42%
%/total població ocupada de la mateixa edat 21,7% 7,9% 30,2% 20,4% 23,3% 52,7%

Entre les persones que es troben empleades en la 
Comunitat Valenciana, el treball assalariat per compte 
d'altri és la modalitat més freqüent. Un 94,4% ocupa un 
lloc de treball per compte d'altri mentre que un 4,5% es 
troba dins del règim d'autònoms (“empresaris/àries sense 
persones assalariades”), havent-se augmentat un 22,23% el 
nombre de persones dins d'aquesta modalitat. Per contra, 
en la població d'entre 30 i 34 anys s'ha reduït en un 44,86% 
el nombre de persones autoempleades que en l'actualitat 
representen el 3,8% de les persones assalariades de la seua 

edat.
El nombre de persones ocupades a temps parcial s'ha 
rebaixat en un 22,99% respecte a l'any anterior, deixant una 
taxa de parcialitat del 27,1% en l'actualitat, quasi 6 punts 
percentuals menys que en el mateix període de 2018 (33,0%).
Quasi la meitat de la població menor de 30 anys assalariada 
(47,6%) es troba treballant en la mateixa empresa des de fa 
menys d'un any. En canvi, més de la meitat (52,7%) del grup 
de persones entre 30 i 34 anys va començar a treballar en la 
seua empresa actual fa més de tres anys.

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

Població ocupada sobrequalificada i població assalariada

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 50.413 24.216 26.197 22.138 28.275 32.562
Variació interanual -18,67% -22,36% -14,92% -27,15% -10,51% 5,87%

%/total població ocupada de la mateixa edat 18,6% 23,4% 15,7% 14,8% 23,3% 14,6%

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 74.308 13.012 61.296 37.739 36.569 70.177

Variació interanual -27,19% -44,60% -21,98% -25,05% -29,27% -41,34%
%/població ocupada amb estudis superiors 63,1% 53,9% 65,4% 67,7% 58,9% 68,5%
%/població ocupada de la mateixa edat 27,4% 12,6% 36,6% 25,3% 30,1% 31,4%
%/pob. ocupada no cursa estudis mateixa edat 39,3% 20,2% 49,3% 33,7% 47,4% 39,4%
Població sobrequalificada (14) 37.192 6.417* 30.775 19.286 17.906 30.754

Variació interanual -27,12%  -53,35%* -17,44% -31,86% -21,22% -35,58%
%/població ocupada no cursa estudis 50,1% 49,3%* 50,2% 51,1% 49,0% 43,8%

La subocupació en menors de 30 anys s'ha reduït en el 
segon trimestre de 2019, passant d'un 21,5% en el segon 
trimestre de 2018 al 18,6% en l'actualitat. Malgrat aquest 
descens, la taxa de subocupació a la Comunitat Valenciana 
en les persones menors de 30 anys encara es manté en un 
nivell superior a l'espanyola, que se situa en un 14,5% (Gràfic 

0.11). Segons sexe, les dones mostren major probabilitat 
de trobar-se en situació de subocupació (23,3%) que els 
homes de la seua edat (14,8%). La subocupació resulta més 
freqüent entre les persones entre 16 i 24 anys, anotant un 
23,4%.

La taxa de sobrequalificació registrada entre les persones 
entre 16 i 29 anys se situa en el 50,1%, la qual cosa significa 
que la meitat de la població jove que ha aconseguit estudis 
superiors en l'actualitat es troba exercint un lloc de treball 
que exigeix una formació curricular inferior a la que 
posseeix. Respecte a l'any anterior, la sobrequalificació ha 
descendit en 7,8 punts percentuals, però encara resulta 
més freqüent que en el conjunt d'Espanya (Gràfic 0.12).
Atesos els diferents grups d'edat, el risc de sobrequalificació 
s'ha reduït, afectant de similar manera a les diferents franges 

d'edat. Entre homes i dones, la possibilitat de trobar-se en 
un lloc de treball sobrequalificat és molt similar, encara que 
un poc més probable en ells (Gràfic 11.13).
La temporalitat és una altra de les dimensions emprades 
per a definir la precarietat laboral. Encara que en 2019 ha 
disminuït entre tota la població assalariada d'una manera 
relativament homogènia a tots els grups d'edat i segons 
sexe, la temporalitat continua sent la via majoritària de 
contractació per a les persones entre 16 i 29 anys (55,3%), 
de manera idèntica al conjunt d'Espanya (Gràfic 0.13).

Notes
(13) Població subocupada: persones ocupades les hores efectives de treball 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 més detall, consultar la Nota metodològica.
(14) Població sobrequalificada: persones amb estudis superiors acabats amb treballs que requereixen una formació acadèmica inferior a la que posseeixen. Per a més detall, consultar la 
Nota metodològica.

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

Gràfic 11.13 Població ocupada amb estudis superiors finalitzats sobrequalificada
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Població assalariada

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

Tipus de contracte
Persones amb contracte indefinit 114.316 28.766 85.550 65.216 49.100 132.119

Variació interanual 12,41% 3,28% 15,85% 10,29% 15,34% -4,87%

%/total població assalariada de la mateixa edat 44,7% 29,1% 54,6% 46,4% 42,8% 64,1%

Persones amb contracte temporal 141.166 70.053 71.113 75.439 65.727 74.042

Variació interanual -15,59% -14,02% -17,08% -15,51% -15,67% 25,46%

Taxa de temporalitat 55,3% 70,9% 45,4% 53,6% 57,2% 35,9%

Duració dels contractes temporals
Menys de quatre mesos 24.334 12.630 11.704 12.507 11.827 11.898

Variació interanual -39,66% -53,42% -11,43% -45,07% -32,63% 22,62%

%/total població temporal de la mateixa edat 17,2% 18,0% 16,5% 16,6% 18,0% 16,1%

De quatre mesos a menys d'un any 37.985 18.903 19.082 20.683 17.302 20.241

Variació interanual -17,51% -2,34% -28,51% 19,31% -39,74% 33,46%

%/total població temporal de la mateixa edat 26,9% 27,0% 26,8% 27,4% 26,3% 27,3%

Un any o més 21.024 7.933* 13.091 11.319 9.705 10.314

Variació interanual -24,73%  -3,50%* -33,59% -36,22% -4,71% 50,44%

%/total població temporal de la mateixa edat 14,9% 11,3%* 18,4% 15,0% 14,8% 13,9%

No sap (però més d'un mes) 49.055 26.859 22.196 27.063 21.992 29.210

Variació interanual 3,99% 17,04% -8,38% 3,29% 4,86% 29,69%

%/total població temporal de la mateixa edat 34,7% 38,3% 31,2% 35,9% 33,5% 39,5%

Desconeguda 8.769  -* 5.041*  -*  -*  -*

Variació interanual 52,48%  -*  -*  -*  -*  -*

%/total població temporal de la mateixa edat 6,2%  -* 7,1%*  -*  -*  -*

Gràfic 11.14 Població entre 16 i 29 anys assalariada amb contractes temporals segons la duració del  contracte
%/total població entre 16 i 29 anys assalariada amb contractes temporals

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

Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones
Tipologia dels contractes registrats (SEPE)
Contractes indefinits ordinaris 7.797 4.015 3.782 4.534 3.263

Variació interanual -15,06% -11,93% -18,14% -11,25% -19,83%

%/total contractes persones mateixa edat 3,8% 3,4% 4,3% 4,1% 3,4%

Altres contractes indefinits 7.701 3.296 4.405 4.225 3.476

Variació interanual 2,90% 6,19% 0,57% 0,09% 6,53%

%/total contractes persones mateixa edat 3,7% 2,8% 5,1% 3,8% 3,7%

Contractes temporals per obra o servei 63.629 36.439 27.190 37.615 26.014

Variació interanual 1,34% 4,75% -2,90% -0,20% 3,65%

%/total contractes persones mateixa edat 30,8% 30,4% 31,2% 33,7% 27,4%

Contractes temporals eventuals 116.010 69.897 46.113 61.099 54.911

Variació interanual 5,10% 8,49% 0,36% 5,02% 5,20%

%/total contractes persones mateixa edat 56,1% 58,4% 53,0% 54,7% 57,8%

Contractes temporals d'interinitat 9.280 4.543 4.737 3.068 6.212

Variació interanual 8,84% 15,48% 3,16% 9,07% 8,73%

%/total contractes persones mateixa edat 4,5% 3,8% 5,4% 2,7% 6,5%

Contractes temporals de formació o pràctiques 1.983 1.421 562 1.010 973

Variació interanual -38,19% -28,09% -54,38% -38,56% -37,79%

%/total contractes persones mateixa edat 1,0% 1,2% 0,6% 0,9% 1,0%

Altres contractes temporals 393 172 221 216 177

Variació interanual -27,49% 0,58% -40,43% -36,09% -13,24%

%/total contractes persones mateixa edat 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%

Adscripció en col·laboració social 1 1 - - 1

Variació interanual - - - - -

%/total contractes persones mateixa edat 0,0% 0,0% - - 0,0%

Gràfic 11.15 Tipologia dels contractes signats per la població entre 16 i 29 anys
%/total contractes registrats

Segons les dades oferides pel SEPE, el nombre de contractes 
indefinits ordinaris que han subscrit les persones joves 
s'ha reduït, mentre que els contractes indefinits d'altres 
categories a penes han augmentat, de manera que tan 

sols un 7,5% del total de contractes subscrits han sigut 
indefinits. Els contractes de caràcter temporal representen 
el 92,5% restant (Gràfic 11.15) i, majoritàriament, són de 
caràcter eventual, seguits pels contractes d'obra i serveis.
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Població en atur

La taxa d'atur en menors de 30 anys és del 28,3% en 
l'actualitat. Del total de persones desocupades, el 73,5% ja 
compta amb experiència laboral prèvia. A més, el 57,7% es 
troba en situació de desocupació des de fa menys d'un any. 
Per contra, un 23,8% són persones desocupades de llarga 

duració ja que declaren estar en cerca d'un lloc de treball 
superant una duració de més de 12 mesos (Gràfic 11.16). El 
nombre de persones joves en aquesta situació ha disminuït 
un 25,59% respecte a l'any anterior.

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

Població que haja treballat prèviament
Persones en atur amb experiència laboral 78.743 41.047 37.696 42.001 36.742 29.653

Variació interanual 17,24% 25,19% 9,66% 26,83% 7,91% -4,76%

%/total població en atur de la mateixa edat 73,5% 67,8% 81,0% 75,3% 71,7% 94,2%

Temps de recerca d'ocupació
Menys de tres mesos 25.152 17.463 7.689* 14.398 10.754  -*

Variació interanual -5,60% 3,57%  -21,42%* 7,59% -18,92%  -*

%/total població en atur de la mateixa edat 23,5% 28,9% 16,5%* 25,8% 21,0%  -*

De tres mesos a menys d'un any 36.578 19.314 17.264 18.228 18.350 11.625

Variació interanual 42,55% 28,53%  -*  -* 25,71% 40,86%

%/total població en atur de la mateixa edat 34,2% 31,9% 37,1% 32,7% 35,8% 36,9%

Un any o més 25.453 10.798 14.655 12.836 12.617 14.423

Variació interanual -25,59% -36,04% -15,42% -34,78% -13,15% -6,94%

%/total població en atur de la mateixa edat 23,8% 17,8% 31,5% 23,0% 24,6% 45,8%

Ja ha trobat ocupació (15) 19.885 12.943 6.942* 10.345 9.540  -*

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

%/total població en atur de la mateixa edat 18,6% 21,4% 14,9%* 18,5% 18,6%  -*

Notes
(15) Població en atur que ja ha trobat ocupació: persones en atur que no busquen feina, perquè ja n'han trobat a la que s'incorporaran amb posterioritat al període de referència en 
l'Enquesta de Població Activa (EPA).

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

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

En el segon trimestre de 2019 s'aprecien menors nivells de 
desocupació com més gran és el nivell formatiu. D'aquesta 
forma, en persones joves amb titulació superior la taxa de 
desocupació se situa en un 20,0% enfront del 51,1% de les 
persones amb estudis primaris (Gràfic 11.16). No obstant 
això, en pràcticament tots els nivells formatius s'ha produït 
un increment en el nombre de persones desocupades. Tan 

sols s'ha donat una reducció del volum de joves en situació 
de desocupació en els qui han conclòs estudis secundaris 
obligatoris.
Segons sexe, entre la població amb estudis superiors 
s'observa com es redueix la diferència entre la taxa d'atur 
d'homes i dones (21,8% per als homes i 18,4% per a les 
dones).

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

Atur segons el nivell màxim d'estudis assolit
Estudis primaris 11.059 6.010* 5.049* 8.167  -*  -*

Variació interanual 17,96%  -10,89%*  -* 47,68%  -*  -*

%/total població en atur de la mateixa edat 10,3% 9,9%* 10,8%* 14,6%  -*  -*

Taxa atur estudis primaris (16) 51,1% 47,8%* 55,6%* 53,1%  -*  -*

Estudis secundaris obligatoris 32.921 20.347 12.574 18.617 14.304 13.571

Variació interanual -10,42% -12,05% -7,66% -16,42% -1,20% 6,37%

%/total població en atur de la mateixa edat 30,7% 33,6% 27,0% 33,4% 27,9% 43,1%

Taxa atur estudis secundaris obligatoris (16) 34,7% 41,4% 27,5% 30,6% 42,1% 18,1%

Estudis secundaris postobligatoris 33.551 26.145 7.406* 13.512 20.039 6.044*

Variació interanual 27,21% 54,53%  -21,67%* 18,34% 33,99%  -32,66%*

%/total població en atur de la mateixa edat 31,3% 43,2% 15,9%* 24,2% 39,1% 19,2%*

Taxa atur estudis secundaris postobligatoris (16) 29,5% 37,3% 16,9%* 23,4% 35,6% 9,5%*

Estudis superiors 29.536 8.016 21.520 15.511 14.025 9.370

Variació interanual 31,32% 10,25% 41,38%  -* 6,77% 10,58%

%/total població en atur de la mateixa edat 27,6% 13,2% 46,2% 27,8% 27,4% 29,8%

Taxa atur estudis superiors (16) 20,0% 24,9% 18,7% 21,8% 18,4% 8,4%

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

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

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

Un 46,0% de la població entre 16 i 29 anys es troba en situació 
d'inactivitat en la Comunitat Valenciana, amb un augment 
interanual d’1,8 punts percentuals. En la cohort d'edat de 30 
a 34 anys la taxa d'inactivitat és del 10,3%. Com succeeix en 
el conjunt d'Espanya, la principal causa d'inactivitat laboral 
són els estudis. Així doncs, el 87,0% de les persones menors 
de 30 anys al•leguen trobar-se estudiant com a activitat 

principal mentre que un 6,9% es dedica exclusivament a 
les labors de la llar (Gràfic 11.18). En el cas del grup de més 
edat, amb edats compreses entre els 30 i 34 anys, la pauta 
és la inversa, ja que la majoria de les persones inactives es 
dediquen al treball domèstic (63,3%) mentre que un grup 
menys quantiós estaria ampliant el seu capital curricular 
(21,8%).

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

Causa principal d'inactivitat
Persones que cursen estudis 280.131 257.307 22.824 139.801 140.330 6.383*

Variació interanual 6,56% 7,83% -5,91% 9,20% 4,05% 16,86%*

%/total població inactiva de la mateixa edat 87,0% 92,6% 51,7% 91,6% 82,8% 21,8%*

Persones dedicades a tasques de la llar 22.160 10.383 11.777  -* 19.918 18.547

Variació interanual -4,95% -0,88% -8,28%  -* 16,13% -1,00%

%/total població inactiva de la mateixa edat 6,9% 3,7% 26,7%  -* 11,8% 63,3%

Persones amb una incapacitat permanent 9.686  -* 5.515*  -*  -*  -*

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

%/total població inactiva de la mateixa edat 3,0%  -* 12,5%*  -*  -*  -*

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

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

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

Persones en altres situacions 9.721 5.649*  -* 5.689*  -*  -*

Variació interanual -16,73%  -37,02%*  -* 0,26%*  -*  -*

%/total població inactiva de la mateixa edat 3,0% 2,0%*  -* 3,7%*  -*  -*

* Esta xifra no es publica o cal interpretar-la amb precaució, perquè pot estar sotmesa a elevats 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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Pobresa i capacitat adquisitiva de la població jove

El salari net d'una persona jove assalariada entre 16 i 34 anys 
es troba entre els més baixos de l’Estat (Gràfic 0.19). D'acord 
amb això, la taxa de pobresa o exclusió social en 2018 és 
molt accentuada entre la població jove de la Comunitat 
Valenciana: un 38,8% del total de les persones entre 16 i 29 
anys es troba en situació de pobresa o exclusió social. Les 

dones resulten molt més vulnerables a patir exclusió que els 
homes de la seua mateixa edat, perquè es registra una taxa 
de pobresa del 43,0% en elles i un 34,6% en homes.
Al contrari del que ocorre en altres Comunitats Autònomes, 
la taxa AROPE és major entre els 30 i 34 anys que entre els 
16 i 29 anys (Gràfic 0.17).

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

Taxa de pobresa o exclusió social (2018) (17)

Total població 38,8% 39,5% 37,5% 34,6% 43,0% 50,2%

Població ocupada 26,4% 24,4% 27,2% 19,8% 35,1% 37,3%

Població en atur 58,8% 45,5% 67,4% 53,4% 63,5%  -*

Població inactiva 41,6% 42,4% 32,8% 38,9% 43,9%  -*

Capacitat adquisitiva (euros nets anuals)
Població jove sense ingressos ordinaris 285.608 25.780

%/total població de la mateixa edat 40,8% 9,1%

Població jove sense salari 429.171 338.434 90.737 208.494 220.677 60.784

Variació interanual 7,43% 7,07% 8,78% 8,03% 6,86% -3,59%

%/total població de la mateixa edat 61,3% 76,6% 35,2% 58,3% 64,5% 21,4%

Llars sense persones ocupades 6.257*  -*  -*  -*  -* 8.000*

Variació interanual  -23,72%*  -*  -*  -*  -*  -*

%/total població de la mateixa edat 9,9%*  -*  -*  -*  -* 7,2%*

Ingressos ordinaris persona jove 4.236,45 2.151,94 7.534,46 4.835,44 3.601,58 11.107,42

Salari persona jove 9.914,85 7.410,48 11.169,98 10.702,62 9.139,74 14.189,21

Variació interanual 0,77%

Persona jove emancipada 11.350,14 7.576,01 11.953,12 11.788,31 11.081,71 14.822,03

Persona jove no emancipada 9.226,66 7.384,82 10.614,49 10.230,88 8.099,39 12.197,17

Ingressos llar jove 20.645,88 21.668,60 20.634,24 20.280,20 20.613,58 25.403,15

Variació interanual 7,35%

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 mediana, 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.

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

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

El preu de l'habitatge en lloguer en la Comunitat Valenciana 
s'ha encarit en un 7,25% entre el segon trimestre de 2018 i 
el segon trimestre de 2019. El preu mitjà de venda també ho 
ha fet un 3,88%.
El cost teòric d'accés a un habitatge lliure, ja siga en lloguer 
o compra, resulta inassumible per a una persona jove 
assalariada, malgrat ser inferior al conjunt estatal (Gràfics 
0.21 i 0.22). Una persona jove en la Comunitat Valenciana 
hauria de destinar el 71,7% del seu salari per al pagament de 
la mensualitat del lloguer i el 52,7% en el cas de la compra. 
Mentrestant, una llar jove hauria de destinar el 34,4% dels 
seus ingressos per al pagament de la quota del lloguer, i un 

25,3% en el cas de la compra. Llogar un habitatge lliure per a 
una persona jove seria més costós a la província de València 
i, per contra, a la província d'Alacant és on la compra d'un 
habitatge lliure resultaria més inviable.
Una de les estratègies d'emancipació que duen a terme 
algunes persones joves és compartir el lloguer d'un mateix 
habitatge, ja que és una opció molt més econòmica que la 
compra o el lloguer d'un habitatge sencer. Per a una persona 
jove assalariada, el pagament d'un lloguer compartit 
requeriria el 33,0% del seu sou a la ciutat d'Alacant, el 
26,8% en el cas del municipi de Castelló i el 33,3% a València 
capital.

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) 592,00

Variació interanual 7,25%

Cost d'accés lloguer (Llar jove) (%/ingressos)* 34,4% 32,8% 34,4% 35,0% 34,5% 28,0%

Variació interanual (punts percentuals) -0,03

Cost d'accés lloguer (Assalariat/da) (%/salari)* 71,7% 95,9% 63,6% 66,4% 77,7% 50,1%

Variació interanual (punts percentuals) 4,33

Cost d'accés lloguer (%/ingressos ordinaris)* 167,7% 330,1% 94,3% 146,9% 197,2% 64,0%

Variació interanual (punts percentuals) 7,50

Renda màxima tolerable (Llar jove) (euros/mes) 516,15 541,71 515,86 507,00 515,34 635,08

Variació interanual 7,35%

Renda màxima tolerable (Assalariat/da) (euros/mes) 247,87 185,26 279,25 267,57 228,49 354,73

Variació interanual 0,77%

Superfície màxima tolerable de lloguer (18)

Llar jove (m2) 69,7 73,2 69,7 68,5 69,6 85,8

Variació interanual 0,10%

Persona joven assalariada (m2) 33,5 25,0 37,7 36,2 30,9 47,9

Variació interanual -6,04%

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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Accés de la població jove a l'habitatge

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

Preu de venda de l'habitatge
Preu mitjà d'habitatge lliure (euros) 122.680,00

Variació interanual 3,88%

Preu habitatge lliure nou (euros) 149.820,00

Variació interanual 2,55%

Preu habitatge lliure segona mà (euros) 121.870,00

Variació interanual 3,95%

Preu mitjà habitatge protegit (euros) 97.821,00

Ràtio de solvència (19)

Preu habitatge lliure / salari persona jove 12,4 16,6 11,0 11,5 13,4 8,6

Variació interanual 3,09%

Preu habitatge lliure / ingressos llar jove 5,9 5,7 5,9 6,0 6,0 4,8

Variació interanual -3,24%

Accés a l'habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 25,3% 24,1% 25,3% 25,8% 25,4% 20,6%

Variació interanual (punts percentuals) -0,71

Cost accés propietat (Assalariat/da) (%/salari)* 52,7% 70,6% 46,8% 48,9% 57,2% 36,9%

Variació interanual (punts percentuals) 1,84

Cost accés propietat (%/ingressos ordinaris)* 123,4% 243,0% 69,4% 108,2% 145,2% 47,1%

Variació interanual (punts percentuals) 2,33

Preu màxim tolerable compra (Llar jove) (euros) 145.292,70 152.489,97 145.210,78 142.719,27 145.065,40 178.771,38

Variació interanual 6,80%

Preu màxim tolerable compra (Assalariat/da) 
(euros) 69.774,47 52.150,29 78.607,26 75.318,30 64.319,75 99.854,71

Variació interanual 0,24%

Import entrada inicial per a la compra (euros) 36.804,00

Nº vegades ingressos anuals llar jove 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,4

Variació interanual -3,24%

Nº vegades salari anual persona jove 3,7 5,0 3,3 3,4 4,0 2,6

Variació interanual 3,09%

Superfície màxima tolerable de compra (20)

Llar jove (m2) 118,4 124,3 118,4 116,3 118,2 145,7

Variació interanual 2,81%

Persona jove assalariada (m2) 56,9 42,5 64,1 61,4 52,4 81,4

Variació interanual -3,50%

Notes
(19) Ràtio de solvència: nombre 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).
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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)* 31,9% 26,3% 37,2%

Variació interanual (punts percentuals) -1,34 0,46 1,26

Cost d'accés lloguer (Assalariat/da) (%/salari)* 71,9% 54,4% 74,0%

Variació interanual (punts percentuals) 1,58 4,23 6,89

Accés a un pis compartit en lloguer en la capital de província
Cost d'accés lloguer pis compartit (Llar jove) (%/ingressos)* 14,6% 12,9% 16,7%

Variació interanual (punts percentuals) 0,56 -0,34 0,57

Cost d'accés lloguer pis compartit (Assalariat/da) (%/salari)* 33,0% 26,8% 33,3%

Variació interanual (punts percentuals) 3,22 0,98 3,11

Accés a l'habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost d'accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 27,3% 21,2% 24,4%

Variació interanual (punts percentuals) -0,87 -0,63 -0,52

Cost d'accés propietat (Assalariat/da) (%/salari)* 61,7% 43,9% 48,6%

Variació interanual (punts percentuals) 1,95 1,46 2,00

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



21Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya

COMUNITAT VALENCIANA
Primer semestre de 2019

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) 17.432,65
Ingressos mínims (euros mensuals) 1.452,72

Variació interanual 4,42%
Diferència amb ingressos mitjans llar jove -15,56% -19,55% -15,52% -14,04% -15,43% -31,38%
Diferència amb salari mitjà persona jove 75,82% 135,24% 56,07% 62,88% 90,73% 22,86%

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)*

Notes
(21) Ingressos mínims per a adquirir un habitatge lliure: euros nets que deuria 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 més detalls, consultar la Nota metodològica

* Cost d'accés a un habitatge sencer en règim de propietat o 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 17.432,65 1.452,72 4,42% -15,56% 75,82%
Alacant 18.683,11 1.556,93 4,05% -8,83% 105,79%
Castelló 15.227,28 1.268,94 4,24% -29,34% 46,20%
València 16.801,73 1.400,14 5,10% -18,62% 61,87%
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Cost efectiu de l'habitatge per a la població jove

Règim de tinança dels habitatges de les persones emancipades

Un 59,1% de les persones joves emancipades 
residencialment viuen en un habitatge en règim de lloguer, 
seguit per un 16,0% que ha accedit a la compra d'habitatge 
mitjançant un préstec hipotecari.
Atés el cost efectiu de l'habitatge, les persones joves que 
s'han emancipat estarien destinant, de mitjana, menys 
del 30% dels ingressos totals de la llar estrictament al 
pagament de l'habitatge (29,6% en el lloguer i 20,7% en la 
compra) en 2018.

El 19,9% de les llars amb persones emancipades entre 16 
i 29 anys que viuen de lloguer estarien sobreendeutades, 
quan la mitjana estatal és del 15,1%.
Finalment, cal afegir que el cost dels subministraments 
corresponents suposa el 9,3% dels ingressos nets d'una llar 
jove, després d'augmentar un 16,31% en tot just un any.

16-29 anys 30-34 anys
Cost efectiu de l'habitatge actual (2018) (22)

Import mensual del lloguer imputat (euros) 343,94 384,31

Variació interanual -7,72% 2,13%

%/ingressos nets d'una llar jove 20,7% 17,5%

Variació interanual (punts percentuals) 0,06 -2,52

Import mensual del lloguer (euros) 349,15 313,96

Variació interanual 13,74% 4,28%

%/ingressos nets d'una llar jove 29,6% 24,1%

Variació interanual (punts percentuals) 1,04 -5,40

Llars sobreendeutades (2018) (23)

%/llars amb propietat amb hipoteca  -*  -* 

Variació interanual (punts percentuals)  -*  -* 

%/llars en lloguer 19,9%  -* 

Variació interanual (punts percentuals) -0,43  -* 

%/total llars 8,5% 2,9%

Variació interanual (punts percentuals) -0,95 -6,43

Cost dels subministres i serveis de l'habitatge (2018) (24)

Import mensual (euros) 119,33 121,22

Variació interanual 16,31% 5,39%

%/ingressos nets d'una llar jove 9,3% 6,4%

Variació interanual (punts percentuals) 0,88 -1,30

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 vivendes de propietat amb prèstecs o hipoteques en curs). Per a més 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 a llar. Per a més detall, consultar 
la Nota metodològica.
(24) Cost dels subministres i serveis de l'habitatge: inclou l'import mensual dels pagaments realitzats per a fer front als rebuts d'aigua, clavegueram, basura, combustibles sòlids i líquids, 
llum, gas, i els gastos i serveis propis de la comunitat. Per a més detall, consultar la Nota metodològica.

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

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

Règim de tinença (2018)
Propietat, totalment pagada o sense 
pagaments 12,9%  -* 14,3% 12,7% 13,0% 12,1%

Propietat amb hipoteca 16,0% 12,2% 17,8% 15,5% 16,5% 39,9%
Lloguer 59,1% 72,8% 52,8% 59,6% 58,7% 36,0%
Cedides de forma gratuïta o a baix preu 12,0%  -* 15,1% 12,3% 11,8% 12,1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%



c/ de la Montera, 24, 6º 28013 Madrid, España
info@cje.org | (+34) 91 701 04 20 

www.cje.org

c/Llanterna, 26 - 46001 València
info@conselljoventut.org | (+34) +34 963 510 120

www.conselljoventut.org

OBSERVATORI
D'EMANCIPACIÓ

http://www.cje.org/es/
http://www.injuve.es/

