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Desmarcant-se de la pauta residencial predominant en la 
resta del país, en la Comunitat Valenciana no s'ha produït un 
descens de la proporció de persones joves que aconsegueix 
abandonar la llar familiar. La taxa d'emancipació residencial 
de la població d'entre 16 i 29 anys s'ha establit en el 19,0% en 
el quart trimestre de 2019 (enfront del 18,6% en el mateix 
trimestre de 2018). No obstant això, l’emancipació de les 
persones d'entre els 30 i 34 anys sí ha caigut amb una certa 
intensitat, passant del 73,8% al 71,5% en un any.
Esta estabilitat de la taxa d'emancipació no està relacionada 
amb una millora de les condicions d'accés a un habitatge 
lliure: a la fi de 2019, llogar un habitatge lliure suposaria 
haver de reservar el 68,1% del salari net (el 64,4% fa un 
any). L'opció de la compra, a priori econòmicament més 
assumible, no és una alternativa molt viable en la pràctica 
perquè l'endeutament inicial que comporta continuaria 

superant àmpliament el llindar del 30% dels ingressos que 
solen aplicar les entitats financeres (fer front al pagament 
inicial de la quota hipotecaria significaria dedicar el 49,1% 
del salari) i perquè, prèviament, han de complir-se uns 
requisits de solvència que solen estar fora de l'abast de la 
majoria de les persones joves.
En l'aspecte laboral les dades són una mica més positives, 
ja que, al llarg de l'últim any, han augmentat les persones 
d'entre 16 i 29 anys que tenen una ocupació (del 39,2% 
al 40,9%), si bé ha sigut a costa d'un increment de la 
temporalitat i de les jornades a temps parcial.
Una característica singular dels processos d'emancipació 
residencial de la població jove en la Comunitat Valenciana 
és que, només per darrere d'Euskadi, és la Comunitat 
Autònoma en la qual hi ha més persones joves emancipades 
en habitatges cedits (16,0%).

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

11.5 Relació entre el preu de venda de les llars 
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

11.3 Població entre 16 i 29 anys en atur

Taxa d'emancipació

Taxa d'cupació

Taxa d'atur

*els gràfics 0.XX ofereixen la compartiva estatal i entre Comunitats Autònomes. Es poden consultar a l'annex final
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A la fi de 2019, la taxa d'emancipació residencial de la 
població entre 16 i 29 anys de la Comunitat Valenciana torna 
a superar la mitjana estatal (19,0% versus el 18,7%). Això s'ha 
degut a la reculada ocorreguda en el conjunt estatal i al suau 
increment registrat en la Comunitat, que s'ha concentrat 
especialment entre les dones joves i les persones d'entre 25 
i 29 anys. Hui dia, a penes el 5,7% de les persones d'entre 
16 i 24 anys de la Comunitat resideixen fora de la seua llar 
d'origen (el 6,1% en 2018).

El que sí que tenen en comú la Comunitat Valenciana i 
Espanya és que l'autonomia residencial ha disminuït de 
manera notòria en la població d'entre 30 i 34 anys. En la 
Comunitat Valenciana el descens ha sigut de 2,3 punts 
percentuals (del 73,8% al 71,5%). Cal tindre en compte que 
en 2014 més de huit de cada deu persones amb aquestes 
edats de la Comunitat havia aconseguit establir-se en un 
habitatge independent.

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 707.286 448.361 258.925 362.047 345.239 282.710

Variació interanual 2,22% 3,00% 0,89% 2,51% 1,91% -0,99%
%/total població 14,2% 9,0% 5,2% 7,3% 6,9% 5,7%

Població jove emancipada
Nombre de persones emancipades 134.067 25.421 108.646 50.435 83.632 202.088

Variació interanual 4,12% -3,82% 6,17% -9,26% 14,28% -4,09%
Taxa d'emancipació (1) 19,0% 5,7% 42,0% 13,9% 24,2% 71,5%

Llars joves
Nombre de llars 73.333 15.033 58.300 32.858 40.475 105.094

Variació interanual 5,73% -12,95% 11,92% -0,33% 11,22% -8,69%
Taxa de principalitat (2) 10,4% 3,4% 22,5% 9,1% 11,7% 37,2%
Persones per llar 2,2 2,4 2,1 1,9 2,4 2,4

Llars unipersonals
Nombre de llars unipersonals 20.665  - * 16.810 11.793 8.872 22.566

Variació interanual 25,38%  - * 34,47% 4,32%  - * -11,85%
%/llars de la mateixa edat 28,2%  - * 28,8% 35,9% 21,9% 21,5%
%/població emancipada de la mateixa edat 15,4%  - * 15,5% 23,4% 10,6% 11,2%

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.

* Sèrie desestacionalitzada.

* Esta xifra no es publica o ha de prendre's amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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El nivell d'estudis aconseguit per la població jove en la 
Comunitat Valenciana és molt semblant al del conjunt 
d'Espanya, amb un 34,5% que ja ha acabat estudis secundaris 
postobligatoris i un altre 26,8% que pot acreditar estudis 
superiors. Estos dos col·lectius amb major formació són 
precisament els que més han augmentat en l'últim any.
La principal diferència és que, una vegada aconseguida 
aquestes titulacions, les probabilitats de continuar 

estudiant són majors en la Comunitat Valenciana que en el 
conjunt de la mitjana estatal. El 70,5% de la població jove 
amb estudis secundaris postobligatoris i el 45,9% amb 
estudis superiors actualment està cursant algun tipus 
de formació en l'actualitat, enfront del 67,5% i al 41,0% a 
Espanya, respectivament.

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 41.812 25.985 15.827 26.934 14.878 14.837
Variació interanual 1,53% 5,35% -4,18% 1,26% 2,02% 34,23%

%/total població de la mateixa edat 5,9% 5,8% 6,1% 7,4% 4,3% 5,2%
Estudis secundaris obligatoris 231.990 176.194 55.796 137.613 94.377 69.635

Variació interanual -0,47% -3,15% 9,06% 6,95% -9,61% -15,45%
%/total població de la mateixa edat 32,8% 39,3% 21,5% 38,0% 27,3% 24,6%
Estudis secundaris postobligatoris 243.899 185.766 58.133 109.064 134.835 75.936

Variació interanual 1,94% 6,44% -10,19% -9,79% 13,93% 15,01%
%/total població de la mateixa edat 34,5% 41,4% 22,5% 30,1% 39,1% 26,9%
Estudios superiores 189.585 60.416 129.169 88.436 101.149 122.302

Variació interanual 6,25% 11,49% 3,97% 14,83% -0,26% -3,01%
%/total població de la mateixa edat 26,8% 13,5% 49,9% 24,4% 29,3% 43,3%

Població que cursa estudis (reglats o no)
Estudis primaris o sense estudis 41.812 25.985 15.827 26.934 14.878 14.837

Cursa estudis 12.452 10.735  - * 6.836* 5.616  - *
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 29,8% 41,3%  - * 25,4%* 37,7%*  - *

No cursa estudis 29.360 15.250 14.110 20.098 9.262 12.593
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 70,2% 58,7% 89,2% 74,6% 62,3% 84,9%

Estudis secundaris obligatoris 231.990 176.194 55.796 137.613 94.377 69.635

Cursa estudis 141.375 130.195 11.180 81.243 60.132 5.347*
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 60,9% 73,9% 20,0% 59,0% 63,7% 7,7%*

No cursa estudis 90.615 45.999 44.616 56.370 34.245 64.288
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 39,1% 26,1% 80,0% 41,0% 36,3% 92,3%

Estudis secundaris postobligatoris 243.899 185.766 58.133 109.064 134.835 75.936

Cursa estudis 171.827 150.578 21.249 76.685 95.142 13.190
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 70,5% 81,1% 36,6% 70,3% 70,6% 17,4%

No cursa estudis 72.072 35.188 36.884 32.379 39.693 62.746
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 29,5% 18,9% 63,4% 29,7% 29,4% 82,6%

Estudis superiors 189.585 60.416 129.169 88.436 101.149 122.302

Cursa estudis 86.964 35.706 51.258 33.886 53.078 31.428
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 45,9% 59,1% 39,7% 38,3% 52,5% 25,7%

No cursa estudis 102.621 24.710 77.911 54.550 48.071 90.874
%/total població amb el seu mateix nivell estudis 54,1% 40,9% 60,3% 61,7% 47,5% 74,3%

* Esta xifra no es publica o ha de prendre's amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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De manera quasi estructural, independentment del marc 
temporal o el territori, les opcions d'estar residint en un 
habitatge diferent a la de la llar d'origen entre la població 
jove estan molt vinculades a la finalització del període 
de formació acadèmica. Així, en la Comunitat Valenciana 
a penes el 7,8% de la població jove que està estudiant ha 
aconseguit emancipar-se. En 2018, la proporció era molt 
semblant, del 7,5%.

En aquest sentit, en la Comunitat Valenciana es donen 
dos fenòmens molt específics. D'una banda, que no és la 
població jove amb estudis superiors acabats que ja no 
estudia la que ostenta la major taxa d'emancipació, sinó la 
població jove amb estudis postobligatoris acabats que ha 
tancat la seua etapa de formació (Gràfic 11.9). D'altra banda, 
que el 48,8% de les dones que no estudia està emancipada, 
mentre que la mitjana espanyola se situa en el 41,0%.

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 24,6%  -* 47,1%  -* 52,3% 57,3%

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

No cursa estudis 30,4%  -* 43,2%  -* 69,3% 58,2%

Estudis secundaris obligatoris 15,9% 5,2% 49,7% 13,3% 19,7% 65,4%

Cursa estudis 5,2%  -* 52,9% 6,7%  -*  -*

No cursa estudis 32,7% 17,0% 48,9% 22,8% 49,0% 65,9%

Estudis secundaris postobligatoris 17,0% 5,6% 53,3% 13,2% 20,0% 82,9%

Cursa estudis 6,0%  -* 32,5%  -* 6,4% 57,7%

No cursa estudis 43,2% 19,9% 65,3% 31,3% 52,8% 88,2%

Estudis superiors 24,0%  -* 32,9% 17,2% 29,9% 69,5%

Cursa estudis 15,2%  -* 24,2%  -* 19,4% 71,7%

No cursa estudis 31,4%  -* 38,5% 22,5% 41,4% 68,8%

Total població 19,0% 5,7% 42,0% 13,9% 24,2% 71,5%

Cursa estudis 7,8% 1,7% 31,1% 6,4% 9,1% 66,1%

No cursa estudis 34,6% 16,4% 47,3% 23,1% 48,8% 72,7%

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 ha de prendre's 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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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». Si bé el pes de la població estrangera és una 
mica superior a la mitjana estatal (22,0%), tan sols el 6,9% 

de les persones joves del territori ha nascut en una província 
diferent a la que resideix actualment. Inversament, el 94,4% 
de la població nascuda en la Comunitat continua vivint en 
ella.
Per contra, en la franja d'edat d'entre els 30 i 34 anys és més 
freqüent trobar persones nascudes en altres províncies.

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 (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 va nàixer en una 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

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%
Balears (Illes) 0,5% 0,3% 0,8% 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% 0,1%
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%
Catalunya 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 una altra 
Comunitat

5,6% 4,3% 7,9% 5,2% 6,0% 9,7%
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Un dels principals motors darrere de l'actual increment del 
volum total de persones joves residents en la Comunitat 
Valenciana (hui dia hi ha 15.300 persones joves més que 
en l'any passat) és el creixent saldo migratori positiu amb 
l'exterior. Des de 2013, són moltes més les persones joves 
que arriben a la Comunitat des de l'estranger que les que 

emigren cap a altres països. En 2019, el saldo migratori 
amb l'exterior es tancava 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%) és de 
nacionalitat estrangera, una proporció que es manté molt 
constant siga com siga l'edat o el sexe de les persones.

Població jove i moviments migratoris

15-29 anys 30-34 anys
Total 15-24 anys 15-29 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 destí 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 nombre de persones immigrants i el nombre de persones emigrants, això és, la diferència entre el nombre 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 ir a residir a l'estranger. 
(6) Fluxos d'immigració procedent de l'estranger: persones immigrantes, aquelles que s'han inscrit en el padró d'algún municipi d'Espanya procedents d'altre país.

* Els valors de 2019 són provisionals.
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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 ha perdut 565 persones joves per l'efecte dels 
moviments migratoris interautonòmics, un 73,31% més que 
en 2018 (326).
Per contra, entre la població de 30 a 34 anys el saldo 
migratori interautonòmic és lleugerament positiu.

Població jove i moviments migratoris

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

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

* Els valors de 2019 són provisionals.

15-29 anys 30-34 anys
Total 15-24 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 
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Encara que lluny dels nivells d'anys arrere, en la Comunitat 
Valenciana s'ha registrat un increment de la participació de 
les persones joves en el mercat laboral, mesura mitjançant 
la «taxa d'activitat» (que inclou el conjunt de la població 
que treballa o està buscant treball). Aquesta major activitat 
laboral ha anat acompanyada al seu torn d'un augment 

paral·lel de l'ocupació, de manera que la taxa d'atur de la 
població jove ha caigut just per davall de la mitjana estatal i 
fins al valor més baix des de finals de 2008 (23,3%).
En canvi, tant l'activitat com l'ocupació han disminuït per a 
la població d'entre 30 i 34 anys de la Comunitat.

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 377.166 162.382 214.784 211.705 165.461 247.448

Variació interanual 4,23% 7,94% 1,59% 8,57% -0,84% -1,30%
Taxa d'activitat (8) 53,3% 36,2% 83,0% 58,5% 47,9% 87,5%

Població ocupada (9)

Nombre de persones ocupades 289.164 119.909 169.255 166.189 122.975 208.062
Variació interanual 6,71% 19,26% -0,69% 13,83% -1,60% -3,18%

Taxa d'ocupació (10) 40,9% 26,7% 65,4% 45,9% 35,6% 73,6%

Població en atur
Nombre de persones en atur 88.002 42.473 45.529 45.516 42.486 39.385

Variació interanual -3,16% -14,87% 11,08% -7,09% 1,44% 10,03%
Taxa d'atur (11) 23,3% 26,2% 21,2% 21,5% 25,7% 15,9%
%/total població de la mateixa edat 12,4% 9,5% 17,6% 12,6% 12,3% 13,9%

Població inactiva
Nombre de persones inactives 330.119 285.979 44.140 150.342 179.777 35.262

Variació interanual 0,01% 0,39% -2,39% -4,96% 4,58% 1,20%
%/total població de la mateixa edat 46,7% 63,8% 17,0% 41,5% 52,1% 12,5%

Notes
(8) Taxa d'activitat: percentatge de població activa sobre el total de la seua mateixa edat.
(9) Població ocupada: inclou tant les persones que treballen per compte d'altra (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 seua mateixa edat.
(11) Taxa d'atur: pencentatge de població en atur sobre el total de població activa de la seua 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

Sol les persones joves amb estudis superiors acabats 
participen majoritàriament en el mercat de treball. Entre 
la resta de les persones joves de la Comunitat, la taxa 
d'activitat mai supera el 50% el que indica que, segurament, 
la major part d'elles continua estudiant de manera exclusiva.
De fet, l'augment interanual de l'activitat laboral que ha 

ocorregut en el conjunt de la població jove en la Comunitat 
Valenciana s'ha concentrat especialment entre la població 
jove amb estudis superiors completats. En este col·lectiu, 
l'increment ha sigut del 13,21% i de fins al 20,14% entre els 
homes joves. A Espanya tan sols ha arribat fins al 3,21%.

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

Activitat laboral segons el nivell màxim d'estudis aconseguit
Estudis primaris 20.366 11.795 8.571 16.955  - * 9.917

Variació interanual 0,88% 21,07% -17,95% 3,94%  - * 35,76%
Taxa activitat estudis primaris (12) 48,7% 45,4% 54,2% 63,0%  - * 66,8%
Estudis secundaris obligatoris 99.825 52.761 47.064 66.076 33.749 63.057

Variació interanual 3,73% 0,03% 8,21% 14,27% -12,13% -10,75%
Taxa activitat secundaris obligatoris (12) 43,0% 29,9% 84,4% 48,0% 35,8% 90,6%
Estudis secundaris postobligatoris 101.740 55.482 46.258 52.073 49.667 64.105

Variació interanual -6,06% -0,91% -11,57% -8,80% -3,01% 5,76%
Taxa activitat secundaris postobligatoris (12) 41,7% 29,9% 79,6% 47,7% 36,8% 84,4%
Estudis superiors 155.235 42.345 112.890 76.601 78.634 110.368

Variació interanual 13,21% 32,52% 7,34% 20,14% 7,18% -1,56%
Taxa activitat estudis superiors (12) 81,9% 70,1% 87,4% 86,6% 77,7% 90,2%

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

* Esta xifra no es publica o ha de prendre's amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.

Gràfic 11.12 Taxa d'activitat de la població entre 16 i 29 anys segons el nivell màxim d'estudis aconseguit
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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  - *  - *  - *  - *  - * 7.419*

Variació interanual  - *  - *  - *  - *  - *  -26,12%*
%/total població ocupada de la seua mateixa edat  - *  - *  - *  - *  - * 3,6%*
Empresariat sense persones assalariades 14.612 5.720* 8.892 9.994  - * 14.241

Variació interanual 49,41% 43,86%* 53,20%  - *  - * -26,61%
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 5,1% 4,8%* 5,3% 6,0%  - * 6,8%
Ajuda en l'empresa o negoci familiar 5.240*  - *  - *  - *  - *  - *

Variació interanual  - *  - *  - *  - *  - *  - *
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 1,8%*  - *  - *  - *  - *  - *
Població assalariada 265.716 110.539 155.177 150.700 115.016 183.913

Variació interanual 4,43% 15,60% -2,29% 9,43% -1,47% 0,42%
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 91,9% 92,2% 91,7% 90,7% 93,5% 88,4%
Altres situacions  - *  - *  - *  - *  - *  - *

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

Tipus de jornada
Persones ocupades a temps complet 206.506 72.901 133.605 129.789 76.717 174.975

Variació interanual 3,16% 14,24% -2,03% 10,69% -7,50% -2,10%
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 71,4% 60,8% 78,9% 78,1% 62,4% 84,1%
Persones ocupades a temps parcial 82.659 47.008 35.651 36.400 46.259 33.087

Variació interanual 16,76% 27,97% 4,67% 26,61% 10,02% -8,51%
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 28,6% 39,2% 21,1% 21,9% 37,6% 15,9%

Temps en l'empresa actual
Temps mitjà (en mesos) 20,9 12,1 27,2 19,9 22,3 53,6

Variació interanual -3,62% -1,54% -0,33% -4,89% -1,42% -15,20%
Menys d'un any 139.757 75.043 64.714 81.067 58.690 49.853

Variació interanual 6,21% 16,58% -3,72% 8,93% 2,67% 2,84%
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 48,3% 62,6% 38,2% 48,8% 47,7% 24,0%
D'un any a menys de tres anys 92.915 36.137 56.778 54.006 38.909 50.323

Variació interanual 7,27% 35,25% -5,22% 21,97% -8,11% 18,13%
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 32,1% 30,1% 33,5% 32,5% 31,6% 24,2%
Tres anys o més 56.492 8.729 47.763 31.116 25.376 107.887

Variació interanual 7,05% -7,72% 10,27% 13,99% -0,40% -12,87%
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 19,5% 7,3% 28,2% 18,7% 20,6% 51,9%

La creació d'ocupació que s'ha produït en la Comunitat 
Valenciana podria ser, sense cap dubte, una bona notícia 
per a les expectatives de les persones joves per a dur a 
terme els seus respectius projectes vitals. No obstant 
això, hi ha dues variables que indueixen a prendre aquesta 
millora amb cautela: per ara, és només un creixement molt 
recent i, si s'examinen les característiques dels llocs de 
treball que estan ocupant actualment les persones joves, 

l'optimisme es rebaixa encara més. Si, en comparació amb 
l'any passat, actualment hi ha un 6,71% més de persones 
joves que treballen en la Comunitat Valenciana, la xifra de 
les quals ho fan a temps parcial ho ha fet un 16,76% (amb 
un màxim del 26,61% entre els homes joves). Així i tot, en 
el quart trimestre de 2019, la Comunitat Valenciana és 
la quarta Comunitat Autònoma amb més persones joves 
treballant a temps parcial (Gràfic 0.9).

* Esta xifra no es publica o ha de prendre's amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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Població subocupada

Població ocupada sobrequalificada i 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 47.102 22.220 24.882 21.463 25.639 23.419
Variació interanual -3,53% 3,13% -8,80% -8,77% 1,34% -7,06%

%/total població ocupada de la seua mateixa edat 16,3% 18,5% 14,7% 12,9% 20,8% 11,3%

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 83.092 19.018 64.074 46.569 36.523 73.843

Variació interanual 17,17% 55,58% 9,17% 41,87% -4,12% -3,79%
%/població ocupada amb estudis superiors 65,5% 57,8% 68,2% 71,4% 59,3% 75,1%
%/població ocupada de la seua mateixa edat 28,7% 15,9% 37,9% 28,0% 29,7% 35,5%
%/pob. ocupada no cursa estudis mateixa edat 41,5% 25,3% 51,2% 38,2% 46,7% 42,5%
Població sobrequalificada (14) 41.957 10.762 31.195 22.792 19.165 29.153

Variació interanual 0,33% 22,87% -5,64% 5,56% -5,24% 3,57%
%/població ocupada no cursa estudis 50,5% 56,6% 48,7% 48,9% 52,5% 39,5%

Conjuminant les hores de treball realitzades amb la 
satisfacció expressada per la jornada laboral vigent, s'obté 
la subocupació, una manera sintètica d'avaluar fins a quin 
punt les persones que realitzen menys hores de les habituals 
estarien disposades de manera immediata a ampliar les 
seues hores de treball.

Des de 2016, la subocupació per insuficiència d'hores 
entre la població jove de la Comunitat Valenciana ha anat 
en descens i el quart trimestre de 2019 no ha sigut una 
excepció, fins a situar-se en el 16,3% de tota la població 
ocupada. No obstant això, continua representant una de les 
cotes més altes d'Espanya (Gràfic 0.11).

Tal com succeeix amb les jornades a temps parcial, un 
altre dels indicadors que posa de manifest que l'ocupació 
generada en el quart trimestre de 2019 no suposarà una 
millora substancial en les condicions de treball de la 
població jove de la Comunitat Valenciana és que, a diferència 
de l'ocorregut en el conjunt d'Espanya, la seua taxa de 
temporalitat ha crescut. Hui dia, el 59,3% de la població 
assalariada de la Comunitat té contractes temporals. La 
mitjana espanyola se situa en el 55,4%.

Per part seua, la sobrequalificació en l'ocupació sí que 
revela alguns senyals positius, ja que entre la població 
jove ha disminuït entre el quart trimestre de 2018 i el quart 
trimestre de 2019. Això sí, amb la meitat (50,5%) de la 
població amb estudis acabats i que no continua estudiant 
en llocs de treball que exigeixen una qualificació acadèmica 
menor, l'abast de la sobrequalificació entre la població jove 
de la Comunitat continua superant la mitjana estatal (Gràfic 
0.12).

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 exercir 
i està disponible a assumir. Per a major 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 major detall, consultar 
la Nota metodològica.

* Esta xifra no es publica o ha de prendre's amb precaució, perquè pot estar afectada per grans 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 108.141 27.595 80.546 63.375 44.766 121.167

Variació interanual -0,54% -3,26% 0,43% 8,54% -11,08% -4,32%

%/total població assalariada de la seua mateixa edat 40,7% 25,0% 51,9% 42,1% 38,9% 65,9%

Persones amb contracte temporal 157.575 82.945 74.630 87.325 70.250 62.746

Variació interanual 8,14% 23,62% -5,07% 10,08% 5,83% 11,05%

Taxa de temporalitat 59,3% 75,0% 48,1% 57,9% 61,1% 34,1%

Duració dels contractes temporals
Menys de quatre mesos 34.667 17.030 17.637 17.441 17.226 9.475

Variació interanual 11,35% 2,40% 21,61% 8,62% 14,25% -23,25%

%/total població assalariada de la seua mateixa edat 22,0% 20,5% 23,6% 20,0% 24,5% 15,1%

De quatre mesos a menys d'un an  y 39.024 19.459 19.565 20.903 18.121 18.208

Variació interanual 13,20% 17,69% 9,05% 14,36% 11,89% 30,05%

%/total població assalariada de la seua mateixa edat 24,8% 23,5% 26,2% 23,9% 25,8% 29,0%

Un any o més 18.713 9.326 9.387 11.697 7.016* 8.995

Variació interanual -6,85%  - * -35,71% 8,84%  -24,90%* 34,80%

%/total població assalariada de la seua mateixa edat 11,9% 11,2% 12,6% 13,4% 10,0%* 14,3%

No sap (però més d'un mes) 58.524 32.613 25.911 34.118 24.406 24.682

Variació interanual 7,28% 31,72% -13,04% 7,21% 7,37% 15,57%

%/total població assalariada de la seua mateixa edat 37,1% 39,3% 34,7% 39,1% 34,7% 39,3%

Desconeguda 6.647*  - *  - *  - *  - *  - *

Variació interanual 21,76%*  - *  - *  - *  - *  - *

%/total població assalariada de la seua mateixa edat 4,2%*  - *  - *  - *  - *  - *

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 10.604 5.544 5.060 6.171 4.433

Variació interanual -6,23% -3,68% -8,88% -3,47% -9,83%

%/total contractes persones mateixa edat 5,3% 4,9% 5,8% 5,6% 4,8%

Altres contractes indefinits 7.658 3.272 4.386 4.102 3.556

Variació interanual 1,55% 3,64% 0,05% 3,74% -0,86%

%/total contractes persones mateixa edat 3,8% 2,9% 5,0% 3,7% 3,9%

Contractes temporals per obra o servei 60.616 34.253 26.363 34.413 26.203

Variació interanual -2,98% 1,14% -7,86% -3,94% -1,68%

%/total contractes persones mateixa edat 30,1% 30,1% 30,1% 31,4% 28,5%

Contractes temporals eventuals 109.020 64.193 44.827 60.041 48.979

Variació interanual 3,74% 7,54% -1,26% 3,34% 4,23%

%/total contractes persones mateixa edat 54,1% 56,4% 51,2% 54,8% 53,3%

Contractes temporals d'interinitat 9.808 4.632 5.176 3.144 6.664

Variació interanual 0,49% 1,45% -0,35% 0,19% 0,63%

%/total contractes persones mateixa edat 4,9% 4,1% 5,9% 2,9% 7,3%

Contractes temporals de formació o pràctiques 3.156 1.719 1.437 1.402 1.754

Variació interanual 10,78% 2,75% 22,19% 5,26% 15,62%

%/total contractes persones mateixa edat 1,6% 1,5% 1,6% 1,3% 1,9%

Altres contractes temporals 510 269 241 271 239

Variació interanual -5,56% 32,51% -28,49% -1,09% -10,15%

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

Adscripció en col·laboració social 1 - 1 - 1

Variació interanual -66,67% - -66,67% - -66,67%

%/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

El predomini de la temporalitat laboral es reflecteix també 
en el fet que el 90,9% dels contractes de treball que han 
signat les persones joves de la Comunitat Valenciana al 
llarg del quart trimestre de 2019 han sigut temporals i, com 

es dóna igualment en el conjunt d'Espanya, la majoria són 
eventuals o per obra i servei, les dues modalitats que més 
han augmentat durant l'any.
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Població en atur

Gradualment, des de 2013, la taxa d'atur entre la població 
jove de la Comunitat Valenciana ha anat disminuint. Aquesta 
caiguda de la desocupació ha suposat, així mateix, una 
reducció de l'atur de llarga duració. En el quart trimestre de 
2019, el 23,0% de la població jove de la Comunitat porta més 
d'un any buscant una ocupació, enfront del 25,7% del quart 

trimestre de 2018 o el 56,6% del quart trimestre de 2013.
El col·lectiu de persones joves en atur que més ha augmentat 
ha sigut precisament el de les persones que afirmen que ja 
han trobat un lloc de treball al qual s'incorporaran de manera 
imminent. En total, es tracta de 8.329 persones, un 13,29% 
més que un any arrere.

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 66.210 28.052 38.158 32.975 33.235 37.572

Variació interanual -3,62% -10,31% 1,97% -10,91% 4,91% 12,53%

%/total població en atur de la seua mateixa edat 75,2% 66,0% 83,8% 72,4% 78,2% 95,4%

Temps de recerca d'ocupació
Menys de tres mesos 32.419 15.591 16.828 14.539 17.880 9.964

Variació interanual -3,54% -23,35% 26,82% -21,35% 18,23% 31,14%

%/total població en atur de la seua mateixa edat 36,8% 36,7% 37,0% 31,9% 42,1% 25,3%

De tres mesos a menys d'un any 27.044 13.687 13.357 13.262 13.782 8.681

Variació interanual 1,75% 2,39% 1,09% -15,07% 25,69% -15,76%

%/total població en atur de la seua mateixa edat 30,7% 32,2% 29,3% 29,1% 32,4% 22,0%

Un any o més 20.210 8.953 11.257 14.892 5.318* 16.242

Variación interanual -13,39% -15,83% -11,34% 41,34%  -58,45%* 9,48%

%/total població en atur de la seua mateixa edat 23,0% 21,1% 24,7% 32,7% 12,5%* 41,2%

Ja ha trobat ocupació (15) 8.329  - *  - *  - * 5.506*  - *

Variació interanual 13,29%  - *  - *  - *  - *  - *

%/total població en atur de la seua mateixa edat 9,5%  - *  - *  - * 13,0%  - *

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

* Esta xifra no es publica o ha de prendre's 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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Segon semestre de 2019

Població en atur

L'observació detallada de les xifres d'atur segons el nivell 
d'estudis aconseguit trau a la llum dos elements molt 
significatius. El primer d'ells és que, com sol passar en la 
majoria de les Comunitats Autònomes, en la Comunitat 
Valenciana la taxa d'atur descendeix regularment a mesura 
que major és la formació acadèmica aconseguida (Gràfic 
11.17), fins a un mínim del 18,3% entre la població amb 

estudis superiors. El segon element, no obstant això, 
revela que l'atur ha augmentat justament entre els dos 
grups amb major formació, la qual cosa no s'ha repetit en el 
conjunt d'Espanya: un 13,16% entre la població amb estudis 
secundaris postobligatoris i un 22,12% entre la població 
amb estudis superiors.

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

Atur segons el nivell màxim d'estudis aconseguit
Estudis primaris 7.379*  -*  -* 5.004*  -*  -*

Variació interanual 27,89%*  -*  -* 50,43%*  -*  -*

%/total població en atur de la seua mateixa 
edat 8,4%*  -*  -* 11,0%*  -*  -*

Taxa atur estudis primaris (16) 36,2%*  -*  -* 29,5%*  -*  -*

Estudis secundaris obligatoris 26.719 13.201 13.518 17.329 9.390 15.091

Variació interanual -32,03% -46,79% -6,79% -11,78% -52,26% 24,10%

%/total població en atur de la seua mateixa 
edat 30,4% 31,1% 29,7% 38,1% 22,1% 38,3%

Taxa atur secundaris obligatoris (16) 26,8% 25,0% 28,7% 26,2% 27,8% 23,9%

Estudis secundaris postobligatoris 25.502 16.567 8.935 11.824 13.678 9.319

Variació interanual 13,16% 16,78% 7,01% -4,25% 34,26% 32,49%

%/total població en atur de la seua mateixa 
edat 29,0% 39,0% 19,6% 26,0% 32,2% 23,7%

Taxa atur secundaris postobligatoris (16) 25,1% 29,9% 19,3% 22,7% 27,5% 14,5%

Estudis superiors 28.402 9.449 18.953 11.358 17.044 12.024

Variació interanual 22,12% 10,28% 29,02% -16,93%  -* -3,55%

%/total població en atur de la seua mateixa 
edat 32,3% 22,2% 41,6% 25,0% 40,1% 30,5%

Taxa atur estudis superiors (16) 18,3% 22,3% 16,8% 14,8% 21,7% 10,9%

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 ha de prendre's 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 aconseguit

20%

30%
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Segon semestre de 2019

Població inactiva

On a penes s'han registrat variacions significatives ha sigut 
en el principal motiu pel qual les persones joves declaren 
ser «inactives», és a dir, ni treballen ni busquen treball. Un 
87,3% de la població d'entre 16 i 29 anys de la Comunitat 
és inactiva perquè, prioritàriament, està estudiant, una 
magnitud molt similar a la del conjunt d'Espanya (87,1%).

Com en la majoria de les Comunitats Autònomes, el 
major increment interanual de la població estudiant s'ha 
concentrat en la població entre els 30 i els 34 anys. En la 
Comunitat Valenciana, l'augment ha sigut del 38,85%, 
reflectint segurament les creixents dificultats d'aquest 
col·lectiu per a trobar una eixida laboral.

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

Causa principal d'inactivitat
Persones que cursen estudis 288.345 266.918 21.427 136.355 151.990 8.968

Variació interanual -0,49% 0,50% -11,38% -5,82% 4,83% 38,85%

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 87,3% 93,3% 48,5%  - * 84,5% 25,4%

Persones dedicades a tasques de la llar 24.359 11.749 12.610  - * 21.358 18.494

Variació interanual -5,69% 6,74% -14,92%  - * -0,68% -10,02%

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 7,4% 4,1% 28,6%  - * 11,9% 52,4%

Persones amb una incapacitat permanent 9.827  - * 5.940* 5.941*  - *  - *

Variació interanual 30,44%  - *  - * 10,84%*  - *  - *

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 3,0%  - * 13,5%* 4,0%*  - *  - *

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

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

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

Persones en altres situacions 7.589*  - *  - * 5.045*  - *  - *

Variació interanual 19,01%*  - *  - * 35,36%*  - *  - *

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

* Esta xifra no es publica o ha de prendre's 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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Pobresa i capacitat adquisitiva de la població jove

Entre 2018 i 2019 la taxa de pobresa i exclusió social (AROPE) 
de la població d'entre 16 i 29 anys de la Comunitat Valenciana 
ha disminuït fins a situar-se en el 33,3%, encara per damunt 
de la mitjana estatal (Gràfic 0.17). La major reducció s'ha 
localitzat entre la població jove ocupada, la qual cosa podria 

atribuir-se simplement al fet que moltes de les persones 
joves pobres ocupades en 2018 ja no ho estan en 2019. La 
seua fragilitat laboral en 2018 s'hauria materialitzat en una 
pèrdua de l'ocupació. De fet, la taxa AROPE per al conjunt de 
la població que no està treballant pràcticament no ha variat.

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 231.554 25.283

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

Població joven sense salari 418.121 328.452 89.669 195.858 222.263 74.647

Variació interanual -0,68% -1,88% 4,02% -5,47% 3,97% 5,68%

%/total població de la seua mateixa edat 59,1% 73,3% 34,6% 54,1% 64,4% 26,4%

Llars sense persones ocupades 9.630  - * 8.136  - * 5.944* 8.890

Variació interanual 14,23%  - * 20,53%  - *  - * -17,35%

%/total població de la seua mateixa edat 13,1%  - * 14,0%  - * 14,7%* 8,5%

Ingressos ordinaris persona jove 5.116,67 2.753,96 9.037,91 5.438,77 4.783,87 11.838,51

Salari persona joven 10.572,23 7.888,36 11.762,77 10.861,21 10.230,80 14.254,71

Variació interanual 1,36%

Persona jove emancipada 12.323,34 9.700,25 12.344,01 13.100,65 11.566,66 14.730,77

Persona jove no emancipada 9.653,44 7.603,22 11.258,74 9.838,89 9.410,63 12.680,28

Ingressos llar jove 20.860,61 19.627,46 21.227,27 18.788,73 21.677,45 23.106,03

Variació interanual -0,23%

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 manca 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 ha de prendre's amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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Accés de la població jove a l'habitatge

Les condicions econòmiques d'accés al mercat de 
l'habitatge per a una persona jove assalariada de la Comunitat 
Valenciana no són de les més excloents d'Espanya (Gràfics 
0.21 i 0.22), encara que això signifique que a la fi de 2019 
hauria de destinar el 68,1% del seu sou net per a fer front 
al pagament del lloguer o el 49,1% en el poc probable cas 
d'obtindre un préstec hipotecari. L'única alternativa sense 
risc de sobreendeutament seria la de compartir un pis de 
lloguer.

Amb un increment anual dels preus mitjans de lloguer 
del 7,14%, la Comunitat Valenciana és, després d'Aragó i 
Navarra, la Comunitat Autònoma en la qual més ha crescut 
l'esforç econòmic que implicaria arrendar un habitatge lliure 
per a una persona jove en solitari. Per províncies, el màxim 
augment, de 4,35 punts percentuals, s'ha produït a València.

16-29 anys 30-34 
anys

Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total
Accés a l'habitatge lliure en lloguer
Renta mitjana habitatge lliure (euros/mes) 600,00

Variació interanual 7,14%

Cost d'accés lloguer (Llar jove) (%/ingressos)* 34,5% 36,7% 33,9% 38,3% 33,2% 31,2%

Variació interanual (punts percentuals) 2,37

Cost d'accés lloguer (Assalariat/da) (%/salari)* 68,1% 91,3% 61,2% 66,3% 70,4% 50,5%

Variació interanual (punts percentuals) 3,68

Cost d'accés lloguer (%/ingressos ordinaris)* 140,7% 261,4% 79,7% 132,4% 150,5% 60,8%

Variació interanual (punts percentuals) 6,55

Renda màxima tolerable (Llar jove) (euros/mes) 521,52 490,69 530,68 469,72 541,94 577,65

Variació interanual -0,23%

Renda màxima tolerable (Assalariat/da) (euros/mes) 264,31 197,21 294,07 271,53 255,77 356,37

Variació interanual 1,36%

Superfície màxima tolerable de lloguer (18)

Llar jove (m2) 69,5 65,4 70,8 62,6 72,3 77,0

Variació interanual -6,88%

Persona jove assalariada (m2) 35,2 26,3 39,2 36,2 34,1 47,5

Variació interanual -5,40%

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 habitatge lliure (euros) 123.200,00

Variació interanual 2,60%

Preu habitatge lliure nou (euros) 154.910,00

Variació interanual 5,11%

Preu habitatge lliure segona mà (euros) 122.310,00

Variació interanual 2,57%

Preu mitjà habitatge protegit (euros) 98.055,00

Ràtio de solvència (19)

Preu habitatge lliure / salari persona jove 11,7 15,6 10,5 11,3 12,0 8,6

Variació interanual 1,22%

Preu habitatge lliure / ingressos llar jove 5,9 6,3 5,8 6,6 5,7 5,3

Variació interanual 2,83%

Accés a l'habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost accés propietat (Llar joven) (%/ingressos)* 24,9% 26,5% 24,5% 27,6% 24,0% 22,5%

Variació interanual (punts percentuals) 0,86

Cost accés propietat (Assalariat/da) (%/salari)* 49,1% 65,8% 44,2% 47,8% 50,8% 36,4%

Variació interanual (punts percentuals) 0,95

Cost accés propietat (%/ingressos ordinaris)* 101,5% 188,6% 57,5% 95,5% 108,6% 43,9%

Variació interanual (punts percentuals) 1,18

Preu màxim tolerable compra (Llar jove) (euros) 148.441,92 139.666,93 151.051,05 133.698,64 154.254,42 164.420,10

Variació interanual -0,96%

Preu màxim tolerable compra (Assalariat/da) 
(euros) 75.230,85 56.132,77 83.702,60 77.287,21 72.801,28 101.435,04

Variació interanual 0,62%

Import entrada inicial per a la compra (euros) 35.112,00

Nº vegades ingressos anuals llar jove 1,7 1,8 1,7 1,9 1,7 1,5

Variació interanual -2,31%

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

Variació interanual -3,84%

Superfície màxima tolerable de compra (20)

Llar jove (m2) 120,5 113,4 122,6 108,5 125,2 133,5

Variació interanual -3,47%

Persona jove assalariada (m2) 61,1 45,6 67,9 62,7 59,1 82,3

Variació interanual -1,93%

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 de la 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)* 35,5% 26,9% 35,3%

Variació interanual (punts percentuals) 2,05 2,37 2,72

Cost d'accés lloguer (Assalariat/da) (%/salari)* 71,4% 49,4% 69,6%

Variació interanual (punts percentuals) 3,05 3,65 4,35

Accés a un pis compartit en lloguer en la capital de província
Cost d'accés lloguer pis compartit (Llar jove) (%/ingressos)* 15,4% 13,5% 15,9%

Variació interanual (punts percentuals) 1,64 0,62 1,62

Cost d'accés lloguer pis compartit (Assalariat/da) (%/salari)* 31,0% 24,8% 31,3%

Variació interanual (punts percentuals) 2,85 0,76 2,76

Accés a l'habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost d'accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 28,5% 21,7% 23,2%

Variació interanual (punts percentuals) 0,80 0,32 1,13

Cost d'accés propietat (Assalariat/da) (%/salari)* 57,3% 39,9% 45,7%

Variació interanual (punts percentuals) 0,73 -0,04 1,53

* 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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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) 17.313,35
Ingressos mínims (euros mensuals) 1.442,78

Variació interanual 3,35%
Diferència amb ingressos mitjans llar jove -17,00% -11,79% -18,44% -7,85% -20,13% -25,07%
Diferència amb salari mitjà persona jove 63,76% 119,48% 47,19% 59,41% 69,23% 21,46%

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 hauria d'ingressar una persona o una llar per a dedicar el 30% de la seua renta 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 17.313,35 1.442,78 3,35% -17,00% 63,76%
Alacant 18.474,13 1.539,51 2,67% -5,06% 90,94%
Castelló 14.988,98 1.249,08 1,26% -27,61% 33,09%
València 16.814,47 1.401,21 4,87% -22,78% 52,39%
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Cost efectiu de l'habitatge per a la població jove

Règim de tinança dels habitatges de les persones emancipades

El 54,8% de la població jove emancipada de la Comunitat 
Valenciana resideix en habitatges de lloguer la qual cosa, 
a diferència del que esdevenia en 2018, la col·loca molt per 
davall de la mitjana estatal (58,8%). Aquesta diferència es 
deu al fet que entre 2018 i 2019 es va produir un augment 
notable de les persones joves que estan emancipades en 
habitatges cedits (del 12,0% a l'actual 16,0%), probablement 
per altres familiars.

Una vegada aconsegueixen emancipar-se, el 
desemborsament econòmic que implica sufragar l'import 
del lloguer o la compra sol oscil·lar per davall del 30% 
encara que, en comparació amb el conjunt d'Espanya, hi ha 
major risc d'impagament entre les llars joves que viuen de 
lloguer. El 19,9% de tots ells estaria destinant més del 40% 
de la seua renda neta solament a l'abonament del lloguer 
mensual.

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 habitatges de propietat amb préstecs o hipoteques en curs). Per a major detall, consultar la Nota metodològica.
(23) Llars sobreendeutades: llars en les quals 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: inclou 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 ha de prendre's 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

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 gratuïtament o a baix preu 16,0%  - * 18,6% 17,4% 15,1% 14,5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya

Gràfics de comparativa estatal

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

0.11 Població de 16 a 34 anys subocupada (per insuficiència d'hores)

0.9 Tipus de jornada de la població ocupada entre 16 i 29 anys
Quart trimestre de 2019

Quart trimestre de 2019
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ANNEX
Segon semestre de 2019

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

Gràfics de comparativa estatal

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

0.12 Població de 16 a 34 anys ocupada amb estudis superiors sobrequalificada

0.17 Taxa de pobresa o exclusió social (AROPE)

Quart trimestre de 2019

Any 2019
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ANNEX
Segon semestre de 2019

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

Gràfics de comparativa estatal

0.21 Cost d'accés de compra d'un habitatge lliure per a una persona assalariada entre 16 i 34 anys
Quart trimestre de 2019

Quart trimestre de 2019
0.22 Cost d'accés de lloguer d'un habitatge lliure per a una persona assalariada entre 16 a 34 anys
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