
OBSERVATORI

COMUNITAT
VALENCIANA

2n
semestre

2020

D’ EMANCIPACIÓ

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




Observatori d’ Emancipació del Consejo de la Juventud de España

Segon semestre de 2020
Comunitat Valenciana



Primera edició: juliol 2021

EDICIÓ: 
Consell Valencià de la Joventut
info@conselljoventut.org
www.conselljoventut.org

DIRECCIÓ: 
Consejo de la Juventud de España
info@cje.org
www.cje.org

INVESTIGACIÓ:
Joffre  López Oller
María Flamarique Esparza

MAQUETACIÓ: 
Laura López Gil, ÍTACA-ASC



5Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España

COMUNITAT VALENCIANA
Segon semestre de 2020

La taxa d’activitat va augmentar en 2,1 punts percentuals fins a aconseguir el 51,7 % i equiparar-se al conjunt 
estatal (Gràfic 0.5). 

La població jove que tenia un lloc de treball a la fi de 2020 representava el 36,6  % de la població activa 
menor de 30 anys. Més de la meitat de les persones joves empleades ho feien en un lloc de treball de duració 
temporal, el 51,3 %, amb una reducció de 2 punts entre el primer i segon semestre de 2020. 

Amb els ingressos d’una persona assalariada no seria possible accedir a la compra d’habitatge en propietat 
ja que, teòricament, necessitaria ingressar 16.040,01 euros nets anuals com a mínim per a no dedicar més 
del 30 % de la seua renda al pagament d’una hipoteca (considerant la quantia mitjana per a l’adquisició d’un 
habitatge lliure en la Comunitat Valenciana (Gràfic 0.24)). 

Davant aquesta conjuntura econòmica, eren cada vegada menys les persones joves que s’instal·laven en una 
llar independent al de la seua família, un 17,2 % en el segon semestre de 2020. La disminució semestral de 
l’emancipació residencial de la població jove en la Comunitat va ser mínima (de tot just 0,1 punts percentuals), 
però va continuar avançant entre els homes joves i les persones menors de 25 anys (de les quals tan sols el 
3,1 % estava residint fora de la llar familiar).

INTRODUCCIÓ

En comparació amb la primera meitat de l’any, en el segon semestre de 2020 es va produir una 
lleu recuperació de la participació en el mercat laboral de la població d’entre 16 i 29 anys en la 
Comunitat Valenciana.

17,2 %

51,3 %

Només el

El 

 de la població jove assalariada

de la població 
jove valenciana 
s’ha emancipat.

té contractes temporals.

En la Comunitat Valenciana, una persona jove 
amb treball hauria de destinar 

el 71,9 % del seu sou 
a pagar un lloguer en solitari.

(és a dir, més de la meitat)

1 de cada 3
persones joves valencianes estaven

 en risc de pobresa i exclusió social en 2019.
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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 dels habitatges
lliures i la capacitat adquisitiva de la població jove

11.6 Superfície màxima tolerable 
per a una persona jove assalariada

12.2 Població entre 16 i 29 años ocupada

12.3 Població entre 16 i 29 años en atur

Taxa d’emancipació   

Taxa d’ocupació

Taxa d’ atur   
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POBLACIÓ TOTAL I EMANCIPADA 
El 17,2 % de les persones joves residents en la Comunitat Valenciana vivia fora de la llar d’origen a la fi de 2020. Encara 
que es tractava d’una xifra molt similar a la del primer semestre de l’any (17,2 %), representava una caiguda de 1,8 punts 
percentuals en comparació amb 2019. El descens més gran el van protagonitzar les persones d’entre 16 i 24 anys, de les 
quals 3 de cada 100 estaven emancipades des del punt de vista residencial.
Curiosament, en un context general de pèrdua de l’autonomia residencial, en la Comunitat Valenciana van augmentar 
les persones joves que vivien soles. A la fi de 2020, representaven més del 21,0 % de la població jove emancipada de 
la Comunitat (el 18,2  % a Espanya). Aquesta paradoxa, com es detalla més endavant, tenia molt a veure amb el fet 
que justament entre 2019 i 2020 van augmentar les persones joves que van aconseguir emancipar-se en habitatges 
heretats o cedits pels seus familiars.

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

Població jove
Número de persones 717.628  458.616  259.012  367.683  349.945  279.903  

Variació interanual 1,46 %  2,29 %  0,03 %  1,56 %  1,36 %  -0,99 %  

 %/total població 14,3 %  9,2 %  5,2 %  7,3 %  7,0 %  5,6 %  

Població jove emancipada
Número de persones emancipades 123.426  13.999  109.427  44.411  79.015  199.370  

Variació interanual -7,94 %  -44,93 %  0,72 %  -11,94 %  -5,52 %  -1,34 %
Taxa d'emancipació (1) 17,2 %  3,1 %  42,2 %  12,1 %  22,6 %  71,2 %  

Llars joves
Número de llars 71.302  8.265  63.037  28.912  42.390  104.531  

Variació interanual -2,77 %  -45,02 %  8,13 %  -12,01 %  4,73 %  -0,54 %  

Taxa de principalitat (2) 9,9 %  1,8 %  24,3 %  7,9 %  12,1 %  37,3 %  

Persones per llar 2,0  2,1  2,0  1,8  2,2  2,3  

Llars unipersonals 
Número de llars unipersonals 25.942  - * 22.939  12.931  13.011  30.586  

Variació interanual 25,53 %  - * 36,46 %  9,65 %  46,64 %  35,54 %  

 %/llars de la mateixa edat 36,4 %  - * 36,4 %  44,7 %  30,7 %  29,3 %  

 %/població emancipada de la mateixa edat 21,0 %  - * 21,0 %  29,1 %  16,5 %  15,3 %  

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

*Sèrie desestacionalitzada.

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

* Aquesta xifra no es publica o ha de prendre’s amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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16-29 anys 30-34 anys
Total 16-24 anys 25-29 anys Homes Dones Total

Nivell màxim d’estudis aconseguit
Estudis primaris o sense estudis 34.976  21.806  13.170  19.563  15.413  16.995  

Variació interanual -16,35 %  -16,08 %  -16,78 %  -27,37 %  3,60 %  14,54 %  

%/total població de la mateixa edat 4,9 %  4,8 %  5,1 %  5,3 %  4,4 %  6,1 %  

Estudis secundaris obligatoris 211.719  165.235  46.484  114.164  97.555  76.977  

Variació interanual -8,74 %  -6,22 %  -16,69 %  -17,04 %  3,37 %  10,54 %  

%/total població de la seua mateixa edat 29,5 %  36,0 %  17,9 %  31,0 %  27,9 %  27,5 %  

Estudis secundaris postobligatoris 282.193  215.036  67.157  144.143  138.050  76.863  

Variació interanual 15,70 %  15,76 %  15,52 %  32,16 %  2,38 %  1,22 %  

%/total poblacióde la seua mateixa edat 39,3 %  46,9 %  25,9 %  39,2 %  39,4 %  27,5 %  

Estudis superiors 188.740  56.539  132.201  89.813  98.927  109.068  

Variació interanual -0,45 %  -6,42 %  2,35 %  1,56 %  -2,20 %  -10,82 %  

%/total població de la seua mateixa edat 26,3 %  12,3 %  51,0 %  24,4 %  28,3 %  39,0 %  

Població que cursa estudis (reglats o no)
Estudis primaris o sense estudis 34.976  21.806  13.170  19.563  15.413  16.995  

Cursa estudis 15.586  13.184  - * 8.174  7.412 * - *

%/total població amb el seu mateix 
nivell estudis 44,6 %  60,5 %  - * 41,8 %  48,1 % * - *

No cursa estudis 19.390  8.622  10.768  11.389  8.001  14.723  

%/total població amb el seu mateix 
nivell estudis 55,4 %  39,5 %  81,8 %  58,2 %  51,9 %  86,6 %  

Estudis secundaris obligatoris 211.719  165.235  46.484  114.164  97.555  76.977  

Cursa estudis 133.251  127.569  5.682 * 66.004  67.247  5.499 *

%/total població amb el seu mateix 
nivell estudis 62,9 %  77,2 %  12,2 % * 57,8 %  68,9 %  7,1 % *

No cursa estudis 78.468  37.666  40.802  48.160  30.308  71.478  

%/total població amb el seu mateix 
nivell estudis 37,1 %  22,8 %  87,8 %  42,2 %  31,1 %  92,9 %  

Estudis secundaris obligatoris 282.193  215.036  67.157  144.143  138.050  76.863  

Cursa estudis 187.666  172.011  15.655  92.249  95.417  12.466  

%/total població amb el seu mateix 
nivell estudis 66,5 %  80,0 %  23,3 %  64,0 %  69,1 %  16,2 %  

No cursa estudis 94.527  43.025  51.502  51.894  42.633  64.397  

%/total població amb el seu mateix 
nivell estudis 33,5 %  20,0 %  76,7 %  36,0 %  30,9 %  83,8 %  

Estudis superiors 188.740  56.539  132.201  89.813  98.927  109.068  

Cursa estudis 90.252  36.375  53.877  43.959  46.293  27.902  

%/total població amb el seu nivell 
d'estudis 47,8 %  64,3 %  40,8 %  48,9 %  46,8 %  25,6 %  

No cursa estudis 98.488  20.164  78.324  45.854  52.634  81.166  

%/total població amb el mateix nivell 
d'estudis 52,2 %  35,7 %  59,2 %  51,1 %  53,2 %  74,4 %  

POBLACIÓ JOVE I NIVELL D’ESTUDIS
En un any en què el seguiment del curs escolar va ser especialment complex a causa de la pèrdua de la presencialitat 
a les aules durant molts mesos, va ser molt meritori el fet que, tant en la Comunitat Valenciana com en el conjunt 
d’Espanya, augmentara lleugerament la taxa interanual de població jove que estava estudiant. A la fi de 2020, el 59,5 % 
de totes les persones joves de la Comunitat estava realitzant algun tipus de formació (el 57,7 % a Espanya).
No obstant això, aquest increment global de la població estudiant es va distribuir desigualment. En els col·lectius 
amb l’ensenyament obligatori acabat, la probabilitat de continuar cursant estudis només va créixer entre la que havia 
acabat estudis superiors o estudis secundaris obligatoris. Per contra, hi havia menys persones joves amb estudis 
secundaris postobligatoris conclosos que continuava realitzant algun tipus de formació.
Una altra particularitat de la Comunitat Valenciana era que, per a la població jove que ja havia aconseguit estudis 
superiors, era major la proporció d’homes que continuava ampliant el seu capital acadèmic enfront de la de dones (el 
48,9 % i el 46,8 %, respectivament). En tots dos casos se superava la mitjana estatal.

* Aquesta xifra no es publica o ha de prendre’s amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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EMANCIPACIÓ I NIVELL D’ESTUDIS
Si la població jove de la Comunitat Valenciana tenia majors probabilitats d’estar emancipada que la del conjunt 
d’Espanya era, fonamentalment, per la població amb estudis superiors que ja no continuava estudiant. En aquest grup 
específic de persones joves, un 34,3 % estava residint fora de la llar familiar en la Comunitat Valenciana, enfront del 
28,4 % de la mitjana estatal. 
Entre 2019 i 2020, el descens més gran de l’autonomia residencial de la Comunitat el van encapçalar les persones joves 
amb estudis secundaris postobligatoris. En 2019 el 17,0 % estaven emancipades i, un any més tard, solament el 13,1 %.

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

* Aquesta 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

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 aconseguit (3)

Estudis primaris o sense estudis 21,1 % - * 49,5 % - * - * 56,3 %
Cursa estudis - * - * - * - * - * - *

No cursa estudis - * - * - * - * - * 59,2 %
Estudios secundaris obligatoris 13,0 % - * 51,4 % 9,7 % 16,8 % 70,3 %

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

No cursa estudis 32,7 % - * 54,7 % 21,8 % 50,1 % 70,7 %
Estudios secundaris postobligatoris 13,1 % 3,7 % 42,9 % 10,0 % 16,3 % 70,7 %

Cursa estudis 3,5 % - * - * - * - * 66,5 %
No cursa estudis 32,1 % 11,7 % 49,1 % 20,4 % 46,4 % 71,5 %

Estudis superiors 27,4 % - * 38,0 % 16,7 % 37,1 % 74,6 %
Cursa estudis 19,8 % - * 30,9 % 14,8 % 24,6 % 65,6 %
No cursa estudis 34,3 % - * 42,8 % 18,5 % 48,0 % 77,7 %

Total població 17,2 % 3,1 % 42,2 % 12,1 % 22,6 % 71,2 %
Cursa estudis 6,7 % 1,5 % 30,1 % 6,0 % 7,4 % 64,4 %
No cursa estudis 32,6 % 7,9 % 47,4 % 20,2 % 47,1 % 72,6 %
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POBLACIÓ JOVE I LLOC DE NAIXEMENT
Comparativament amb altres comunitats, pot afirmar-se que la Comunitat Valenciana aconseguia retindre bona part 
de la població jove, atés que a penes el 5,6 % de les nascudes en la Comunitat estaven residint en altres comunitats. 
Fins i tot entre la franja dels 30 als 34 anys, la mobilitat interautonòmica de la població nascuda en la Comunitat era 
molt escassa. El principal destí per a tots els trams d’edat era la Comunitat de Madrid.
Al mateix temps, tampoc era una comunitat molt receptora de persones joves d’altres punts d’Espanya (tan sols el 
5,6 % de la població resident procedia d’altres comunitats). El pes relatiu de la població jove estrangera era molt similar 
a la del conjunt d’Espanya (23,0 %).

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

Relació entre el lloc de naixement i residència (2020)
Població que resideix en la mateixa 
província de naixement 507.004 334.366 172.638 261.803 245.201 179.300

%/total població de la seua mateixa edat 70,3 % 73,3 % 65,0 % 70,7 % 69,8 % 61,5 %
Variació 2019 (punts percentuals) -0,85 -0,44 -1,66 -1,07 -0,62 -1,55

Població resident que va nàixer en una 
altra província 48.578 26.191 22.387 24.068 24.510 31.767

%/total població de la seua mateixa edat 6,7 % 5,7 % 8,4 % 6,5 % 7,0 % 10,9 %
Variació 2019 (punts percentuals) -0,20 -0,08 -0,35 -0,21 -0,18 -0,28

Població nascuda a l'estranger 165.921 95.326 70.595 84.210 81.711 80.505
%/total població de la seua mateixa edat 23,0 % 20,9 % 26,6 % 22,8 % 23,3 % 27,6 %
Variació 2019 (punts percentuals) 1,04 0,52 2,01 1,28 0,80 1,82

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 (2020)
Andalusia 0,8 % 0,8 % 1,0 % 0,8 % 0,9 % 1,2 %
Aragó 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,4 %
Astúries (Principat d’) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Illes Balears 0,4 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 1,0 %
Illes Canàries 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 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 % 0,8 %
Catalunya 0,9 % 0,5 % 1,6 % 0,8 % 1,0 % 2,1 %
Ceuta i Melilla 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Comunitat Valenciana 94,4 % 95,6 % 92,0 % 94,8 % 93,9 % 90,1 %
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) 1,1 % 0,7 % 1,8 % 1,0 % 1,2 % 2,2 %
Múrcia (Regió de) 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,8 %
Navarra (Comunitat Foral de) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
La Rioja 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Total resideix en altra 
Comunidad

5,6 % 4,4 % 8,0 % 5,2 % 6,1 % 9,9 %
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POBLACIÓ JOVE I MOVIMENTS MIGRATORIS 
L’evolució del saldo migratori amb l’exterior entre la població jove de la Comunitat Valenciana era molt similar a la que 
es registrava en el conjunt d’Espanya des de 2013. En 2019, mantenint el ritme sostingut de creixement que va arrancar 
en 2013 (Gràfic 11.10), van arribar a la Comunitat 27.406 persones joves des de l’estranger. Per contra, només van 
abandonar el país 7.819 persones. La major part de les migracions internacionals van ser protagonitzades per persones 
de nacionalitat estrangera, que representaven el 93,3 % de les persones joves immigrants i el 74,3 % de les emigrants.

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 destinació a l’estranger: persones emigrants, aquelles que s’han donat de baixa del padró d’algun municipi d’Espanya per a anar a residir a l ’estranger.
(6) Fluxos d’immigració procedent de l’estranger: persones immigrants, aquelles que s’han inscrit en el padró d’algun municipi d’Espanya procedents d’un altre país.

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

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

Total saldo migratori amb l'estranger 19.587 11.823 7.764 10.328 9.259 6.285
Variació interanual 47,34 % 37,56 % 65,23 % 52,65 % 41,84 % 96,53 %

Saldo per cada 1.000 persones residents 25,9 23,8 29,9 26,6 25,1 22,1
Salde persones de nacionalitat espanyola -169 198 -367 -61 -108 -363

Variació interanual -64,08 % 14,45 % -32,97 % -390,48 % 12,90 % -22,64 %
Salde persones de nacionalitat 
estrangera

19.756 11.625 8.131 10.389 9.367 6.648

Variació interanual 47,47 % 38,03 % 63,44 % 54,03 % 40,81 % 90,27 %
Fluxos d’emigració amb destinació a l’estranger(2019) (5)

Total persones emigrants 7.819 4.263 3.556 4.026 3.793 3.918
Variació interanual -24,67 % -20,69 % -28,95 % -23,15 % -26,22 % -27,36 %

Persones de nacionalitat espanyola 2.009 1.033 976 958 1.051 977
Variació interanual 10,63 % 4,24 % 18,30 % 13,37 % 8,24 % 3,28 %
%/total persones emigrants 25,7 % 24,2 % 27,4 % 23,8 % 27,7 % 24,9 %

Persones de nacionalitat estrangera 5.810 3.230 2.580 3.068 2.742 2.941
Variació interanual -32,16 % -26,32 % -38,28 % -30,18 % -34,24 % -33,88 %
%/total persones emigrants 74,3 % 75,8 % 72,6 % 76,2 % 72,3 % 75,1 %

Fluxos d’immigració procedent de l’estranger (2019) (6)

Total persones immigrants 27.406 16.086 11.320 14.354 13.052 10.203
Variació interanual 15,76 % 15,15 % 16,65 % 19,57 % 11,85 % 18,75 %

Persones de nacionalitat espanyola 1.840 1.231 609 897 943 614
Variació interanual 7,41 % 5,76 % 10,93 % 3,58 % 11,33 % -5,54 %
%/total persones emigrants 6,7 % 7,7 % 5,4 % 6,2 % 7,2 % 6,0 %

Persones de nacionalitat estrangera 25.566 14.855 10.711 13.457 12.109 9.589
Variació interanual 16,42 % 16,00 % 17,00 % 20,81 % 11,89 % 20,74 %
%/total persones emigrants 93,3 % 92,3 % 94,6 % 93,8 % 92,8 % 94,0 %
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Notes
(7)  Saldo migratori interautonòmic: diferència entre el nombre 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.

Gràfic 11.10 Evolució del saldo migratori de la població jove

POBLACIÓ JOVE I MOVIMENTS MIGRATORIS 
Tal com es podia preveure a partir de la relació entre el lloc de naixement i el lloc de residència de la població jove 
de la Comunitat Valenciana, els moviments migratoris interautonòmics tenien relativament escassa importància en 
la Comunitat, ja que el balanç entre entrades i sortides de persones joves en relació amb altres comunitats ha estat 
pràcticament nul des de 2008 (Gràfic 11.10). En 2019, per exemple, el saldo migratori interautonòmic va ser de tot just 
-467 persones, la qual cosa significava que en la Comunitat Valenciana se’n van anar més persones joves cap a altres 
comunitats de les quals van arribar d’altres punts d’Espanya. Aquest balanç lleugerament negatiu no era dels més 
desmesurats d’Espanya (Gràfic 0.4).

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 -467 -131 -336 -186 -281 326
Variació interanual -43,25 % 30,69 % -145,26 % -116,28 % -17,08 % -31,22 %

Saldo per cada 1.000 persones residents -0,7 -0,3 -1,3 -0,5 -0,8 1,1

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 -642 -246 -396 -332 -310 205
Variació interanual -31,02 % -8,37 % -50,57 % -64,36 % -7,64 % -36,14 %

Saldo persones nacionalitat estrangera 191 131 60 142 49 121
Variació interanual 2,14 % 114,75 % -52,38 % 7,58 % -10,91 % -20,92 %
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RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT
Des del punt de vista laboral, no existien moltes diferències entre la població jove de la Comunitat Valenciana i la del 
conjunt d’Espanya. Tant el seu nivell de participació en el mercat de treball, sintetitzat per la taxa d’activitat, com la 
taxa d’atur o la taxa d’ocupació eren molt semblants en tots dos territoris (Gràfics 0.5 i 0.7).
Una de les escasses diferències entre tots dos va ser que la taxa d’atur de la població jove en la Comunitat, en lloc 
d’augmentar com ho va fer a Espanya, va disminuir més de dos punts entre el primer semestre i el segon semestre de 
2020 (del 31,4 % al 29,3 %). La raó no va ser que el ritme de recuperació d’ocupació en la Comunitat Valenciana de la 
segona meitat d’any fos especialment aclaparador, sinó que el volum de persones joves que van optar per buscar una 
sortida laboral va créixer en menor mesura. L’increment semestral de la taxa d’activitat de la població en la Comunitat 
va ser de tot just 2,1 punts, enfront dels 4,3 punts que es van donar en el conjunt d’Espanya.

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’altri (població assalariada), com que les que treballen per compte propi (autònoms/as, 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: percentatge de població en atur sobre el total de població activa de la seua mateixa edat.

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

Gràfic 11.11 Relació amb l’activitat de la població entre 16 i 29 anys      
%/total població entre 16 i 29 anys

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

Població activa
Nombre de persones actives 370.790  154.009  216.781  198.261  172.529  243.022  

Variació interanual -1,69 %  -5,16 %  0,93 %  -6,35 %  4,27 %  -1,79 %  

Taxa d' activitat (8) 51,7 %  33,6 %  83,7 %  53,9 %  49,3 %  86,8 %  

Població ocupada (9)

Número de persones ocupades 262.314  95.874  166.440  142.994  119.320  208.069  

Variació interanual -9,29 %  -20,04 %  -1,66 %  -13,96 %  -2,97 %  0,00 %  

Taxa d'ocupació (10) 36,6 %  20,9 %  64,3 %  38,9 %  34,1 %  74,3 %  

Nombre de persones afectades per atur 
parcial o expedients de regulació - * - * - * - * - * - *

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

Població en l’atur
Número de persones en l'atur 108.476  58.135  50.341  55.266  53.210  34.953  

Variació interanual 23,27 %  36,88 %  10,57 %  21,42 %  25,24 %  -11,25 %  

Taxa d' atur (11) 29,3 %  37,7 %  23,2 %  27,9 %  30,8 %  14,4 %  

%/total població de la mateixa edat 15,1 %  12,7 %  19,4 %  15,0 %  15,2 %  12,5 %  

Població inactiva
Número de persones inactives 346.838  304.607  42.231  169.422  177.416  36.881

Variació interanual 5,06 %  6,51 %  -4,33 %  12,69 %  -1,31 %  4,59 %
%/total població de la mateixa edat 48,3 %  66,4 %  16,3 %  46,1 %  50,7 %  13,2 %
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POBLACIÓ ACTIVA
La participació de les persones joves de la Comunitat en el mercat laboral, sintèticament mesurada amb la taxa 
d’activitat (laboral), era molt semblant a la del conjunt d’Espanya (Gràfic 0.5).
No obstant això, examinant les xifres segons el nivell de formació aconseguit s’observava que, entre la població amb 
estudis superiors, la que majors probabilitats tenia de dedicar-se en exclusiva a treballar o buscar treball, l’activitat 
va retrocedir de manera significativa entre finals de 2019 i finals de 2020 (-3,2 punts percentuals), mentre que en 
el conjunt d’Espanya va ser justament el col·lectiu dins de la població jove que millor va resistir a l’embat de la crisi 
socioeconòmica originada després de la pandèmia de la COVID-19.
Una altra particularitat va ser que la taxa d’activitat de les dones joves en la Comunitat amb estudis superiors conclosos 
era inferior a la dels homes de la seua mateixa edat. A Espanya, per contra, era pràcticament la mateixa.
Una altra particularitat va ser que la taxa d’activitat de les dones joves en la Comunitat amb estudis superiors conclosos 
era inferior a la dels homes de la seua mateixa edat. A Espanya, per contra, era pràcticament la mateixa.

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 15.975  7.455 * 8.520  10.879  5.096 * 11.384  

Variació interanual -21,56 %  -36,80 % * -0,60 %  -35,84 %  49,38 % * 14,79 %  

Taxa d'activitat estudis primaris (12) 45,7 %  34,2 % * 64,7 %  55,6 %  33,1 % * 67,0 %  

Estudis secundaris obligatoris 80.526  41.777  38.749  47.247  33.279  64.412  

Variació interanual -19,33 %  -20,82 %  -17,67 %  -28,50 %  -1,39 %  2,15 %  

Taxa activitat secundaris obligatoris (12) 38,0 %  25,3 %  83,4 %  41,4 %  34,1 %  83,7 %  

Estudis secundaris postobligatoris 125.852  67.136  58.716  68.164  57.688  69.471  

Variació interanual 23,70 %  21,01 %  26,93 %  30,90 %  16,15 %  8,37 %  

Taxa activitat secundaris postobligatoris (12) 44,6 %  31,2 %  87,4 %  47,3 %  41,8 %  90,4 %  

Estudis superiors 148.437  37.641  110.796  71.970  76.467  97.755  

Variació interanual -4,38 %  -11,11 %  -1,86 %  -6,05 %  -2,76 %  -11,43 %  

Taxa activitat estudis superiors (12) 78,6 %  66,6 %  83,8 %  80,1 %  77,3 %  89,6 %  

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

* Aquesta 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
Més de 9 de cada 10 persones joves que estaven treballant a la fi de 2020 ho feien per compte d’altre com a assalariades, 
de forma molt semblant a com succeïa en el conjunt d’Espanya. Això sí, la concentració de població jove ocupada en el 
sector del comerç i la restauració era molt més habitual que en la resta d’Espanya (22,9 %).
El que la crisi socioeconòmica que va arrencar al començament de 2020 no va alterar va ser la realització de jornades 
a temps parcial entre la població jove, que era més habitual en la Comunitat Valenciana que a Espanya. De fet, era la 
comunitat amb una major proporció de persones joves ocupades a temps parcial (Gràfic 0.9).
Aquesta sobreexposició de les persones joves a l’ocupació a temps parcial es devia, fonamentalment, a la situació dels 
homes joves. La proporció de dones joves de la Comunitat Valenciana amb jornades a temps parcial era molt semblant 
a la d’Espanya (32,3 %), però entre els homes, sense arribar a igualar la de les dones, era comparativament molt elevada 
(27,0 % en la Comunitat, enfront del 20,4 % a Espanya).

* Aquesta 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

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

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

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

Empresariat sense persones assalariades 11.651  - * 9.344  8.980  - * 19.322  

Variació interanual -20,26 %  - * 5,08 %  -10,15 %  - * 35,68 %  

%/total població ocupada de la mateixa edat 4,4 %  - * 5,6 %  6,3 %  - * 9,3 %  

Ajuda en l'empresa o negoci familiar - * - * - * - * - * - *

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

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

Població assalariada 244.793  89.729  155.064  130.830  113.963  184.394  

Variació interanual -7,87 %  -18,83 %  -0,07 %  -13,19 %  -0,92 %  0,26 %  

%/total població ocupada de la mateixa edat 93,3 %  93,6 %  93,2 %  91,5 %  95,5 %  88,6 %  

Altres situacions - * - * - * - * - * - *

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

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

Tipus de jornada
Persones ocupades a temps complet 185.217  54.637  130.580  104.454  80.763  170.451  

Variació interanual -10,31 %  -25,05 %  -2,26 %  -19,52 %  5,28 %  -2,59 %  

%/total població ocupada de la seua mateixa 
edat 70,6 %  57,0 %  78,5 %  73,0 %  67,7 %  81,9 %  

Persones ocupades a temps parcial 77.097  41.237  35.860  38.540  38.557  37.618  

Variació interanual -6,73 %  -12,28 %  0,59 %  5,88 %  -16,65 %  13,69 %  

%/total població ocupada de la seua mateixa 
edat 29,4 %  43,0 %  21,5 %  27,0 %  32,3 %  18,1 %  

Temps en l’empresa actual 
Temps mitjà (en mesos) 23,9 16,2 28,3 25,0 22,6 56,4

Variació interanual 14,16 %  34,46 %  4,05 %  25,37 %  1,38 %  5,25 %  

Menys d'un any 102.038  47.466  54.572  53.577  48.461  40.134  

Variació interanual -26,99 %  -36,75 %  -15,67 %  -33,91 %  -17,43 %  -19,50 %  

%/total població ocupada de la seua mateixa 
edat 38,9 %  49,5 %  32,8 %  37,5 %  40,6 %  19,3 %  

D'un any a menys de tres anys 92.898  36.249  56.649  51.256  41.642  53.730  

Variació interanual -0,02 %  0,31 %  -0,23 %  -5,09 %  7,02 %  6,77 %  

%/total població ocupada de la seua mateixa 
edat 35,4 %  37,8 %  34,0 %  35,8 %  34,9 %  25,8 %  

Tres anys o més 67.378  12.159  55.219  38.161  29.217  114.205  

Variació interanual 19,27 %  39,29 %  15,61 %  22,64 %  15,14 %  5,86 %  

%/total població ocupada de la seua mateixa 
edat 25,7 %  12,7 %  33,2 %  26,7 %  24,5 %  54,9 %  
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POBLACIÓ SUBOCUPADA 
La presència més gran de jornades a temps parcial entre la població jove en la Comunitat Valenciana no es corresponia 
amb un major risc de subocupació per insuficiència d’hores (Gràfic 0.11), ja que la subocupació pot també registrar-se 
(en menor mesura) entre la població ocupada a temps complet
No obstant això, sí que tornava a repetir-se un contrast notable segons sexe: a diferència d’Espanya, la subocupació 
juvenil en la Comunitat Valenciana era més habitual entre els homes (17,4 %) que entre les dones (15,4 %).

POBLACIÓ OCUPADA SOBREQUALIFICADA  
Després de Cantàbria i Canàries, la Comunitat Valenciana era la comunitat en la qual existia una major proporció 
de persones joves amb estudis superiors acabats que estava treballant en ocupacions que requerien una menor 
qualificació acadèmica que la que podien acreditar (54,4 %) (Gràfic 0.12). Entre les dones joves aconseguia un màxim 
del 57,8 %.
De fet, la sobrequalificació laboral entre la població jove de la Comunitat Valenciana va augmentar al llarg de 2020 3,9 
punts percentuals mentre que a Espanya es va mantenir relativament estable.

Notes
(13) Població subocupada: persones ocupades les hores efectives de les quals de treball són insuficients en relació amb una situació d’ocupació alternativa que aquesta 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.

* Aquesta 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

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

Personas subocupades 43.310  19.642  23.668  24.886  18.424  30.375  

Variació interanual -8,05 %  -11,60 %  -4,88 %  15,95 %  -28,14 %  29,70 %  

%/total població ocupada de la seua 
mateixa edat 16,5 %  20,5 %  14,2 %  17,4 %  15,4 %  14,6 %  

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

Població amb estudis superiors (14)

Població ocupada que no cursa estudis 75.058  12.547  62.511  35.000  40.058  63.457  

Variació interanual -9,67 %  -34,03 %  -2,44 %  -24,84 %  9,68 %  -14,06 %  

%/població ocupada amb estudis 
superiors 62,5 %  45,1 %  67,7 %  61,6 %  63,3 %  74,2 %  

%/població ocupada de la mateixa edat 28,6 %  13,1 %  37,6 %  24,5 %  33,6 %  30,5 %  

%/pob. ocupada no cursa estudis mateixa 
edat 41,0 %  22,4 %  49,2 %  33,8 %  50,4 %  36,6 %  

Població sobrequalificada (14) 40.854  7.238 * 33.616  17.686  23.168  31.652  

Variació interanual -2,63 %  -32,74 % * 7,76 %  -22,40 %  20,89 %  8,57 %  

%/població ocupada no cursa estudis 54,4 %  57,7 % * 53,8 %  50,5 %  57,8 %  49,9 %  

Gràfic 11.13 Població ocupada amb estudis superiors finalitzats sobrequalificada
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POBLACIÓ ASSALARIADA
Un dels fenòmens que va poder generar unes perspectives laborals més favorables per a la població jove va ser que la 
temporalitat va retrocedir en 2020, tant en termes anuals (-8,1 punts) com a semestrals (-2,0 punts). Malgrat això, més 
de la meitat de la població jove assalariada (51,3 %) continuava comptant amb contractes temporals a la fi de 2020, 
arribant fins al 53,5 % entre les dones joves. 
La part negativa era que el 43,9  % dels contractes temporals tenien una durada predeterminada inferior a l’any (el 
38,9 % a Espanya).

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

Tipus de contrate
Persones amb contracte indefinit 119.335  27.832  91.503  66.299  53.036  130.213  

Variació interanual 10,35 %  0,86 %  13,60 %  4,61 %  18,47 %  7,47 %  

%/total població assalariada de la seua 
mateixa edat 48,7 %  31,0 %  59,0 %  50,7 %  46,5 %  70,6 %  

Persones amb contracte temporal 125.458  61.896  63.562  64.530  60.928  54.181  

Variació interanual -20,38 %  -25,38 %  -14,83 %  -26,10 %  -13,27 %  -13,65 %  

Taxa de temporalitat 51,3 %  69,0 %  41,0 %  49,3 %  53,5 %  29,4 %  

Duració dels contractes temporals
Menos de cuatro meses 26.602  15.659  10.943  13.224  13.378  15.651  

Variación interanual -23,26 %  -8,05 %  -37,95 %  -24,18 %  -22,33 %  - *

%/total població temporal de la seua 
mateixa edat 21,2 %  25,3 %  17,2 %  20,5 %  22,0 %  28,9 %  

De quatre mesos a menys d'un any 28.462  15.402  13.060  13.457  15.005  13.882  

Variació interanual -27,07 %  -20,85 %  -33,25 %  -35,62 %  -17,20 %  -23,76 %  

%/total població temporal de la seua 
mateixa edat 22,7 %  24,9 %  20,5 %  20,9 %  24,6 %  25,6 %  

Un any o més 14.340  5.503 * 8.837  9.267  5.073 * - *

Variació interanual -23,37 %  -40,99 % * -5,86 %  -20,77 %  -27,69 % * - *

%/total població temporal de la seua 
mateixa edat 11,4 %  8,9 % * 13,9 %  14,4 %  8,3 % * - *

No sap (però més d'un mes) 51.321  23.964  27.357  25.455  25.866  18.680  

Variació interanual -12,31 %  -26,52 %  5,58 %  -25,39 %  5,98 %  -24,32 %  

%/total població temporal de la seua 
mateixa edat 40,9 %  38,7 %  43,0 %  39,4 %  42,5 %  34,5 %  

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

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

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

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

Gráfico 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
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA
En la Comunitat Valenciana i en el conjunt d’Espanya les persones joves van subscriure la mateixa proporció de 
contractes temporals a la fi de 2020 (92,0  %). Així doncs, la generació d’ocupacions estables continuava sent molt 
minoritària, fins a l’extrem que els contractes indefinits ordinaris van registrar, en la Comunitat Valenciana, el descens 
més gran interanual d’entre totes les modalitats contractuals possibles (-32,85  %), amb l’excepció dels contractes 
temporals de formació o pràctiques que, en volum de nous contractes, eren molt escassos (poc més de 1.400 en un 
trimestre).

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

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

Tipologia dels contractes registrats (SEPE)
Contractes indefinits ordinaris 7.121 3.495 3.626 4.337 2.784

Variació interanual -32,85 % -36,96 % -28,34 % -29,72 % -37,20 %
%/total contractes persones mateixa edat 4,3 % 4,0 % 4,7 % 4,6 % 4,0 %
Altres contrates indefinits 6.064 2.535 3.529 3.259 2.805

Variació interanual -20,81 % -22,52 % -19,54 % -20,55 % -21,12 %
%/total contractes persones mateixa edat 3,7 % 2,9 % 4,6 % 3,4 % 4,0 %
Contractes temporals per obra o servei 55.524 28.822 26.702 32.312 23.212

Variació interanual -8,40 % -15,86 % 1,29 % -6,11 % -11,41 %
%/total contractes persones mateixa edat 33,6 % 32,8 % 34,6 % 34,1 % 33,1 %
Contractes temporals eventuals 84.324 46.723 37.601 50.953 33.371

Variació interanual -22,65 % -27,21 % -16,12 % -15,14 % -31,87 %
%/total contractes persones mateixa edat 51,1 % 53,2 % 48,7 % 53,7 % 47,6 %
Contractes temporals d'interinitat 9.907 4.882 5.025 2.934 6.973

Variació interanual 1,01 % 5,40 % -2,92 % -6,68 % 4,64 %
%/total contractes persones mateixa edat 6,0 % 5,6 % 6,5 % 3,1 % 9,9 %
Contractes temporals de formació o pràctiques 1.435 982 453 732 703

Variació interanual -54,53 % -42,87 % -68,48 % -47,79 % -59,92 %
%/total contractes persones mateixa edat 0,9 % 1,1 % 0,6 % 0,8 % 1,0 %
Altres contractes temporals 674 339 335 361 313

Variació interanual 32,16 % 26,02 % 39,00 % 33,21 % 30,96 %
%/total contractes persones mateixa edat 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %
Adscripcions en col·laboració social 2 1 1 1 1

Variació interanual 100,00 % - - - -
%/total contractes persones mateixa edat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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POBLACIÓ EN ATUR 
Dos elements distingien la tipologia de desocupació de la població jove de la Comunitat Valenciana a la fi de 2020. El 
primer d’ells, l’ascens de l’atur de llarga durada (que a Espanya va ser inexistent): si a la fi de 2019 el 23,0 % de la població 
jove en atur feia més d’un any que buscava treball, a la fi de 2020 ja suposava el 30,4 % del total. El segon element 
era, antagònicament, que en la Comunitat també van augmentar les persones joves que s’incorporaven per primera 
vegada al mercat de treball. El 82,0 % de les persones joves aturades no comptava amb una experiència laboral prèvia 
(el 76,6 % a Espanya), després d’augmentar 6,8 punts interanuals.

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

* Aquesta 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 cerca d’ocupació
%/total població entre 16 i 29 anys en atur

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

Població que ha treballat prèviament
Persones en atur amb experiència laboral 88.936  42.618  46.318  44.478  44.458  34.058  

Variació interanual 34,32 %  51,92 %  21,39 %  34,88 %  33,77 %  -9,35 %  

%/total població en atur de la seua 
mateixa edat 82,0 %  73,3 %  92,0 %  80,5 %  83,6 %  97,4 %  

Temps de cerca d’ocupació
Menys de tres mesos 21.907  13.138  8.769  13.945  7.962 * 6.504 *

Variació interanual -32,43 %  -15,73 %  -47,89 %  -4,09 %  -55,47 % * -34,73 % *

%/total població en atur de la seua 
mateixa edat 20,2 %  22,6 %  17,4 %  25,2 %  15,0 % * 18,6 % *

De tres mesos a menys d’un any 42.687  23.789  18.898  18.987  23.700  13.451  

Variació interanual 57,84 %  - * 41,48 %  43,17 %  - * 54,95 %  

%/total població en atur de la seua 
mateixa edat 39,4 %  40,9 %  37,5 %  34,4 %  44,5 %  38,5 %  

Un any o més 32.970  16.615  16.355  15.652  17.318  11.634  

Variació interanual - * - * 45,29 %  5,10 %  - * -28,37 %  

%/total població en atur de la seua 
mateixa edat 30,4 %  28,6 %  32,5 %  28,3 %  32,5 %  33,3 %  

Ja ha trobat feina (15) 10.913  - * 6.320 * 6.682 * - * - *

Variació interanual 31,02 %  - * 54,64 % * - * - * - *

%/total població en atur de la seua 
mateixa edat 10,1 %  - * 12,6 % * 12,1 % * - * - *
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POBLACIÓ EN ATUR 
El grau de protecció que les prestacions per desocupació que oferien a la població jove de la Comunitat Valenciana 
era especialment reduït. El desembre de 2020, solament el 39,8 % de les persones joves desocupades i que havien 
treballat anteriorment estaven percebent alguna de les múltiples prestacions per desocupació existents. Tan sols a 
Ceuta, Melilla i Navarra es registraven unes cobertures més escasses.
D’altra banda, no semblava que la distribució de la desocupació segons el nivell d’estudis aconseguit entre la població 
jove de la Comunitat divergís en excés del patró que es donava a Espanya, amb una clara relació inversa entre 
desocupació i formació acabada (Gràfic 11.17). No obstant això, i solament entre la població amb estudis superiors, 
en la Comunitat Valenciana la taxa d’atur dels homes (21,1 %) superava la de les dones (17,2 %). A Espanya i en els altres 
perfils curriculars, el risc de trobar-se sense treball era sempre superior entre les dones joves que entre els homes de 
la seua mateixa edat.

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

* Aquesta 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

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

Taxa de cobertura de les prestacions per desocupació (desembre 2020)
%/total persones en atur sense ocupació 
anterior 22,5 % sense 

dades
sense 
dades 22,7 % 22,2 % sense 

dades
Variació interanual (punts percentuals) 4,19 4,44 3,93

Taxa de cobertura prestacions per desocupació 39,8 % sense 
dades

sense 
dades 37,9 % 41,7 % sense 

dades
Variació interanual (punts percentuals) -7,00 -6,58 -7,30
Atur segons el nivell màxim d’estudis aconseguit
Estudis primaris 7.377 * - * - * - * - * - *

Variació interanual -0,02 % * - * - * - * - * - *

%/total població en atur de la seua mateixa edat 6,8 % * - * - * - * - * - *

Taxa pare estudis primaris (16) 46,2 % * - * - * - * - * - *

Estudis secundaris obligatoris 31.454  17.719  13.735  14.708  16.746  10.356  

Variació interanual 17,72 %  34,23 %  1,60 %  -15,13 %  - * -31,38 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 29,0 %  30,5 %  27,3 %  26,6 %  31,5 %  29,6 %  

Taxa atur secundaris obligatoris (16) 39,1 %  42,4 %  35,4 %  31,1 %  50,3 %  16,1 %  

Estudis secundaris postobligatoris 41.292  26.833  14.459  21.382  19.910  9.650  

Variació interanual - * - * - * - * 45,57 %  3,56 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 38,1 %  46,2 %  28,7 %  38,7 %  37,4 %  27,6 %  

Taxa atur secundaris postobligatoris (16) 32,8 %  40,0 %  24,6 %  31,4 %  34,5 %  13,9 %  

Estudis superiors 28.353  9.843  18.510  15.180  13.173  12.268  

Variació interanual -0,17 %  4,17 %  -2,34 %  33,65 %  -22,71 %  2,03 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 26,1 %  16,9 %  36,8 %  27,5 %  24,8 %  35,1 %  

Taxa pare estudis superiors (16) 19,1 %  26,1 %  16,7 %  21,1 %  17,2 %  12,5 %  
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POBLACIÓ INACTIVA
Durant la primera meitat de 2020, la població jove «inactiva» va créixer de manera generalitzada, donades les 
dificultats efectives de trobar treball en un context de confinament (perquè una persona siga considerada com a 
desocupada ha d’acreditar que busca treball de manera activa, la qual cosa va resultar molt complicat en un context de 
limitació de la mobilitat). Una part d’aquest creixement es va alimentar de persones que en altres condicions hagueren 
format part del col·lectiu de persones en atur. 
En la segona meitat de 2020, amb la reobertura parcial i gradual de moltes activitats econòmiques, la inactivitat laboral 
entre la població jove va tornar a estar principalment vinculada a la realització d’alguna mena de formació. El 87,5 % 
de la població jove inactiva de la Comunitat era estudiant en el segon semestre de 2020 (a penes el 81,3 % durant el 
primer semestre). No obstant això, unes 9.000 persones «inactives» continuaven estant en el límit entre la inactivitat i 
la desocupació: eren persones que, fins i tot reconeixent que estarien disposades a treballar de manera immediata, no 
estaven buscant treball.

Gràfic 11.18 Principals causes d’inactivitat de la població entre 16 i 29 anys 
%/total població entre 16 i 29 anys inactiva

Notes
(17) Població potencialment activa: persones que estan disponibles per a treballar però no busquen ocupació, excloent als qui no ho busquen per estar jubilats o jubilades, per 
estar cursant estudis, per malaltia, per haver de cuidar a persones dependents o per tindre altres responsabilitats personals o familiars.

* Aquesta 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

Població potencialment activa (17)

Número de persones 9.031  7.348 * - * - * 5.057 * - *

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

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 2,6 %  2,4 % * - * - * 2,9 % * - *

Causa principal d’inactivitat
Persones que cursen estudis 303.450  282.102  21.348  153.221  150.229  5.115 *

Variació interanual 5,24 %  5,69 %  -0,36 %  12,37 %  -1,16 %  -42,96 % *

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 87,5 %  92,6 %  50,6 %  90,4 %  84,7 %  13,9 % *

Persones dedicades a labors de la llar 26.070  11.208  14.862  7.286 * 18.784  24.689  

Variació interanual 7,02 %  -4,60 %  17,86 %  - * -12,05 %  33,50 %  

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 7,5 %  3,7 %  35,2 %  4,3 % * 10,6 %  66,9 %  

Persones amb una incapacitat permanent 5.650 * - * - * - * - * - *

Variació interanual -42,51 % * - * - * - * - * - *

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 1,6 % * - * - * - * - * - *

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

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

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

Persones en altres situacions 9.842  8.259  - * - * 5.117 * - *

Variació interanual 29,69 %  - * - * - * - * - *

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 2,8 %  2,7 %  - * - * 2,9 % * - *
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POBRESA I CAPACITAT ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓ JOVE
En 2019, el 33,3  % de la població jove de la Comunitat Valenciana es trobava en risc de pobresa i exclusió social, 
superant així la mitjana estatal (Gràfic 0.17) i els nivells de 2009, any que recollia per complet els efectes de l’esclat 
de la bambolla immobiliària de 2008. La bretxa segons sexe que també s’apreciava a Espanya era més dilatada en la 
Comunitat: el risc de pobresa i exclusió dels homes joves era de 30,3 %, mentre el de les dones de la seua mateixa edat 
ascendia fins al 36,4 %.
La conjuntura de 2020 tampoc encoratjava bons presagis per a revertir aquesta situació, ja que el salari mitjà d’una 
persona jove va disminuir un 2,74 % en un any (fins a situar-se en els 10.282,55 euros nets anuals) i a l’hora augmentava 
un 7,17 % la xifra de llars joves en els quals no hi havia cap persona amb treball.

Notes
(18) 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.

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

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

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

Taxa de pobresa o exclusió social (2019) (18)

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 234.940  25.032  

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

Població jove sense salari 455.314  362.742  92.572  224.688  230.626  71.834  

Variació interanual 8,90 %  10,44 %  3,24 %  14,72 %  3,76 %  -3,77 %  

%/total població de la seua mateixa edat 63,4 %  79,1 %  35,7 %  61,1 %  65,9 %  25,7 %  

Llars sense persones ocupades 10.320  - * 8.234  - * 6.528 * 10.976  

Variació interanual 7,17 %  - * 1,20 %  - * 9,83 % * 23,46 %  

%/total llars de la seua mateixa edat 14,5 %  - * 13,1 %  - * 15,4 % * 10,5 %  

Ingressos ordinaris persona jove 4.596,60 2.474,05 8.119,29 4.885,96 4.297,63 10.635,22
Salari persona jove 10.282,55 7.672,22 11.440,46 10.563,61 9.950,47 13.864,13

Variació interanual -2,74 %
Persona jove emancipada 11.985,68 9.434,46 12.005,78 12.741,69 11.249,73 14.327,14
Persona jove no emancipada 9.388,93 7.394,89 10.950,25 9.569,31 9.152,78 12.332,84
Ingressos llar jove 19.657,19 18.495,18 20.002,70 17.704,84 20.426,91 21.773,08
Variació interanual -5,77 %
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ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L’HABITATGE
A priori, les condicions econòmiques d’accés al mercat de l’habitatge a la fi de 2020 per a les persones joves de la 
Comunitat Valenciana eren menys excloents que per a les del conjunt d’Espanya (Gràfics 0.21 i 0.22), encara que això 
significara que haurien de destinar el 71,9 % del seu salari net solament a fer front al pagament de les mensualitats del 
lloguer o comptar amb sou un 55,9 % superior al real perquè la quota d’una hipoteca no es portara més del 30 % dels 
seus guanys individuals.
Les perspectives a curt termini tampoc eren gens falagueres. En el cas de compra, pel successiu enduriment dels 
requisits per a obtindre finançament hipotecari. En el cas del lloguer perquè, a pesar que 2020 va suposar una 
moderació en l’increment de les rendes, en la Comunitat Valenciana el cost d’accés a un habitatge lliure en lloguer per 
a una persona jove va augmentar 3,79 punts en un any (enfront dels 0,86 punts a Espanya). A les províncies de Castelló i 
València l’increment va arribar a superar els 4 punts percentuals.

Notes
(19) 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).

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

Accés a l’habitatge lliure en lloguer
Renda mitja habitatge lliure (euros/mes) 616,00

Variació interanual 2,67 %
Cost d'accés lloguer (Llar jove) (%/ingressos)* 37,6 % 40,0 % 37,0 % 41,8 % 36,2 % 34,0 %

Variació interanual (punts percentuals) 3,09
Cost d'accés lloguer (Assalariat/a) (%/salari)* 71,9 % 96,3 % 64,6 % 70,0 % 74,3 % 53,3 %

Variació interanual (punts percentuals) 3,79
Cost d'accés lloguer (%/ingressos ordinaris)* 160,8 % 298,8 % 91,0 % 151,3 % 172,0 % 69,5 %

Variació interanual (punts percentuals) 19,56
Renda màxima tolerable (Llar jove) (euros/
mes) 491,43 462,38 500,07 442,62 510,67 544,33

Variació interanual -5,77 %
Renda màxima tolerable (Assalariat/a) 
(euros/mes) 257,06 191,81 286,01 264,09 248,76 346,60

Variació interanual -2,74 %
Superfície màxima tolerable de lloguer (19)

Llar jove (m2) 63,8 60,0 64,9 57,5 66,3 70,7
Variació interanual -8,22 %

Persona jove assalariada (m2) 33,4 24,9 37,1 34,3 32,3 45,0
Variació interanual -5,27 %
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ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L’HABITATGE

Notes
(20) 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.
(21) 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).

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

Preu de venda de l’habitatge
Preu mitjà de l’habitatge lliure (euros) 121.780,00

Variació interanual -1,15 %
Preu habitatge lliure nou (euros) 150.960,00

Variació interanual -2,55 %
Preu habitatge lliure segona mà (euros) 121.010,00

Variació interanual -1,06 %
Preu mitjà habitatge protegit (euros) 99.108,00
Ràtio de solvència (20)

Preu habitatge lliure / salari persona jove 11,8 15,9 10,6 11,5 12,2 8,8
Variació interanual 1,63 %

Preu habitatge lliure / ingressos llar jove 6,2 6,6 6,1 6,9 6,0 5,6
Variació interanual 4,90 %

Accés a l’habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost accés propietat (Llar jove) 
(%/ingressos)* 24,5 % 26,0 % 24,1 % 27,2 % 23,6 % 22,1 %

Variació interanual (punts percentuals) -0,42
Cost accés propietat (Assalariat/a) 
(%/salari)* 46,8 % 62,7 % 42,1 % 45,6 % 48,4 % 34,7 %

Variació interanual (punts percentuals) -2,33
Cost accés propietat (%/ingressos ordinaris)* 104,7 % 194,5 % 59,3 % 98,5 % 112,0 % 45,2 %

Variació interanual (punts percentuals) 2,79
Preu màxim tolerable compra (Llar jove) 
(euros) 149.242,60 140.420,27 151.865,81 134.419,79 155.086,45 165.306,96

Variació interanual 0,54 %
Preu màxim tolerable compra (Assalariat/a) 
(euros) 78.067,80 58.249,53 86.859,02 80.201,71 75.546,61 105.260,15

Variació interanual 3,77 %
Import entrada inicial per a la compra (euros) 34.707,30
Núm. vegades ingressos anuals llar jove 1,8 1,9 1,7 2,0 1,8 1,6

Variació interanual -0,35 %
Núm. vegades salari anual persona jove 3,4 4,5 3,0 3,3 3,5 2,5

Variació interanual -3,45 %
Superfície màxima tolerable de compra (21)

Llar jove (m2) 122,6 115,3 124,7 110,4 127,3 135,7
Variació interanual 1,71 %

Persona jove assalariada (m2) 64,1 47,8 71,3 65,9 62,0 86,4
Variació interanual 4,98 %
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COMUNITAT VALENCIANA
Segon semestre de 2020

ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L’HABITATGE

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

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

Alacant Castelló València
Accés a l’habitatge lliure en lloguer
Cost d'accés lloguer (Llar jove) (%/ingressos)* 37,8 % 30,1 % 38,7 %

Variació interanual (punts percentuals) 2,18 3,13 3,55

Cost d'accés lloguer (Assalariat/a) (%/salari)* 73,5 % 54,0 % 74,1 %

Variació interanual (punts percentuals) 2,01 4,06 4,64

Accés a un pis compartit en lloguer en la capital de província
Cost d'accés lloguer trepitge compartit (Llar jove) (%/ingressos)* 18,1 % 13,8 % 17,6 %

Variació interanual (punts percentuals) 2,63 0,33 1,79

Cost d'accés lloguer trepitge compartit (Assalariat/a) (%/salari)* 35,1 % 24,8 % 33,7 %

Variació interanual (punts percentuals) 4,15 -0,19 2,46

Accés a l’habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost d'accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 27,9 % 21,3 % 22,9 %

Variació interanual (punts percentuals) -0,64 -0,44 -0,19

Cost d'accés propietat (Assalariat/a) (%/salari)* 54,3 % 38,3 % 43,8 %

Variació interanual (punts percentuals) -3,04 -2,04 -1,79
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ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L’HABITATGE

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

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

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

Ingressos mínims per a adquirir un habitatge lliure (22)

Ingressos mínims (euros anuals) 16.040,01
Ingressos mínims (euros mensuals) 1.336,67

Variació interanual -7,35 %
Diferència amb ingressos mitjans llar jove -18,40 % -13,27 % -19,81 % -9,40 % -21,48 % -26,33 %
Diferència amb salari mitjà persona jove 55,99 % 109,07 % 40,20 % 51,84 % 61,20 % 15,69 %

Ingressos mínims Variació 
interanual

Diferència amb ingressos
Anuals Mensuals Llar jove Salari jove

Población entre 16 i 29 anys
Comunitat Valenciana 16.040,01 1.336,67 -7,35 % -18,40 % 55,99 %
Alacant 17.016,01 1.418,00 -7,89 % -6,92 % 80,87 %
Castelló 13.841,72 1.153,48 -7,65 % -28,84 % 27,66 %
València 15.713,36 1.309,45 -6,55 % -23,63 % 46,13 %
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RÈGIM DE TINENÇA DELS HABITATGES DE LES PERSONES EMANCIPADES

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

Règim de tinença (2020)
Propietat, totalment pagada o sense 
pagaments 16,7 % 11,7 % 18,7 % 19,5 % 14,7 % 15,2 %

Propietat amb hipoteca 16,9 % 14,0 % 18,0 % 13,7 % 19,1 % 35,3 %
Lloguer 51,7 % 63,9 % 46,6 % 50,1 % 52,8 % 37,6 %
Cedides gratis o a baix preu 14,8 % - * 16,6 % 16,8 % 13,4 % 11,9 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

COST EFECTIU DE L’HABITATGE
Com en el conjunt d’Espanya, el lloguer era la modalitat més freqüent d’accés a l’habitatge i que caracteritzava la 
població jove que estava emancipada en la Comunitat Valenciana en 2020 (51,7 %). No obstant això, en la Comunitat el 
lloguer era menys freqüent que en el conjunt estatal (Gràfic 0.18). De fet, entre 2019 i 2020 es va produir un fenomen 
relativament atípic: després d’augmentar un 3,2  % en aquest període, les persones emancipades en habitatges de 
propietat sense pagaments pendents sumaven una xifra quasi idèntica a la de persones emancipades en habitatges 
de propietat amb hipoteques en curs (el 16,9 % i el 16,7 %, respectivament). Com a hipòtesi, es podria aventurar que 
aquest increment no es va produir per una major capacitat de la població jove per a amortitzar els préstecs hipotecaris 
que tenien subscrits, sinó per les transferències intrafamiliars d’habitatges. Els habitatges de propietat obtinguts per 
herències o donacions formen part dels «habitatges sense pagaments pendents».
Una vegada les persones joves aconseguien establir-se en un habitatge independent en la Comunitat Valenciana, tant 
si era de compra com de lloguer, el cost efectiu que els suposava en 2019 fer-se càrrec del seu pagament era inferior 
al conjunt estatal. De fet, a penes el 5,6 % de les llars joves estaven en risc de sobreendeutament, quan a Espanya ho 
estaven el 10,0 %.

16-29 anys 30-34 anys

Cost efectiu de l’habitatge actual (2019) (23)

Import mensual del lloguer imputat (euros) 416,03 411,43

Variació interanual 20,96 % 7,06 %

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

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

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

Variació interanual 8,40 % 20,22 %

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

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

Llars sobreendeudades (2019) (24)

%/llars amb propietat amb hipoteca - * - *

Variació interanual (punts percentuals) - * - *

%llars en lloguer 13,4 % 16,9 %

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

%/total llars 5,6 % 4,9 %

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

Cost dels subministraments i serveis de l’habitatge (2019) (25)

Import mensual (euros) 114,83 139,42

Variació interanual -3,76 % 15,01 %

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

Variació interanual (punts percentuals) -1,52 2,02

Notes
(23) 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.
(24) Llars sobreendeudades: llars en els 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.
(25) Cost dels subministraments 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.

* Aquesta xifra no es publica o ha de prendre’s amb precaució, perquè pot estar afectada per grans errors de mostreig.
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ANNEX
Segundo semestre de 2020

Gràfics de comparativa estatal

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

0.4 Saldo migratori de la població jove
Any 2019

0.5 Taxa d’activitat i ús de la població entre 16 i 29 anys
Quart trimestre de 2020
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ANEXO
Segundo semestre de 2020

Gràfics de comparativa estatal

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

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

0.7 Taxa d’atur de la població entre 16 i 29 anys
Quart trimestre de 2020
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ANNEX
Segundo semestre de 2020

Gràfics de comparativa estatal

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

0.12 Població entre 16 i 34 anys ocupada amb estudis superiors sobrequalificada
Quart trimestre de 2020

0.11 Població entre 16 i 34 anys subocupada (per insuficiència d’hores)
Quart trimestre de 2020



31Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España

ANEXO
Segundo semestre de 2020

Gràfics de comparativa estatal

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

0.18 Persones joves emancipades en habitatges de lloguer 
Any 2020

0.17 Taxa de pobresa o exclusió social de la població entre 16 i 34 anys
Any 2019
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ANNEX
Segundo semestre de 2020

Gràfics de comparativa estatal

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

0.22 Cost d’accés de lloguer d’un habitatge lliure per a una persona assalariada entre 16 i 34 anys
Quart trimestre de 2020

0.21 Cost d’accés de compra d’un habitatge lliure per a una persona assalariada entre 16 i 34 anys
Quart trimestre de 2020



33Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España

ANEXO
Segundo semestre de 2020

Gràfics de comparativa estatal

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

0.24 Ingressos mínims necessaris d’una persona jove assalariada per a adquirir un habitatge lliure
Quart trimestre de 2020



CONSULTA ELS GRÀFICS INTERACTIUS 
DE L’OBSERVATORI D’EMANCIPACIÓ DEL CJE

Es poden consultar les sèries històriques 
sobre l’emancipació residencial i el cost 

d’accés al mercat de l’habitatge en:

Es poden dades des de 2018 sobre la població 
ocupada segons el sector d’activitat en:

Es poden dades des de 2018 sobre la població 
ocupada segons la categoria professional en:

http://bit.ly/Emancipacion_accesoCJE

https://bit.ly/CNAE_CJE

Es poden consultar més mapes, 
amb una sèrie temporal més extensa, en:

 http://bit.ly/MapasobservatorioCJE

https://bit.ly/CNO_CJE

OBSERVATORI
D'EMANCIPACIÓ

http://bit.ly/Emancipacion_accesoCJE
 http://bit.ly/MapasobservatorioCJE
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