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A finals de 2020 un 17,2 % de les persones joves vivia fora de la llar familiar mentre que tan sols 6 mesos després ho 
feia el 13,7 %.

En 2021 es va produir una certa reactivació de l'economia, sent menys notòria en la Comunitat Valenciana, on 
es va produir una reducció de la taxa d'activitat (52,6 %) i de la d'ocupació (35,6 %) respecte al semestre anterior 
(Gràfic 0.5). La taxa d'atur juvenil, a meitat de 2021,  va arribar al 32,2 %, tres punts més que a finals de 2020. A més, 
el 43,1% eren desocupades de llarga duració.

Pel que fa a les condicions laborals de la població jove de la Comunitat, es registraven majors nivells de parcialitat 
(31,6 %), subocupació (17,9 %) i temporalitat (60,3 %) que en la resta del país. La temporalitat contractual era molt 
superior en les dones joves (66,7 %) respecte a la dels homes de la seua edat (54,1 %).

L'accés a l'habitatge no resultava econòmicament viable amb els ingressos d'una persona jove assalariada, encara 
que hauria pogut efectuar-se la compra d'habitatge amb els ingressos d'una llar jove, destinant el 23,3 % d'ells al 
pagament de la quota hipotecària.

INTRODUCCIÓ

La Comunitat Valenciana va registrar en el primer semestre de 2021 una de les majors 
caigudes semestrals en la taxa d'emancipació residencial de la població d'entre 16 i 29 anys. 
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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   

11.2 Població entre 16 i 29 anys ocupada 

11.3 Població entre 16 i 29 anys en atur

Taxa d'ocupació   

Taxa d'emancipació

Taxa d'atur   
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POBLACIÓ TOTAL I EMANCIPADA
La Comunitat Valenciana és una de les comunitats autònomes en les quals l'autonomia residencial va anar 
disminuint amb major rapidesa. Durant els sis primers mesos de 2019, la seua taxa d'emancipació va retrocedir 3,5 
punts (tan sols 0,9 punts en el conjunt d'Espanya) fins a situar-se en el 13,7 %. Per a avaluar la magnitud d'aquest 
descens, caldria tindre en compte que, entre 2016 i 2019, la taxa d'emancipació residencial de la població jove de la 
Comunitat s'havia mantingut relativament estable entre el 18 % i el 19 %.
Una cosa molt semblant també va succeir entre la població jove-adulta (entre els 30 i els 34 anys) ja que, 
progressivament, van trobar més dificultats per a abandonar la llar familiar. Si a finals de 2019 el 71,5  % havia 
aconseguit establir-se en un habitatge independent, en 2021 aquesta proporció va caure fins al 69,7 %.
Entre la població de 16 i 29 anys, la pèrdua d'autonomia residencial entre el primer semestre de 2020 i el primer 
semestre de 2021 es va concentrar particularment entre els homes joves i les persones d'entre 25 i 29 anys. No 
obstant això, únicament el 2,4 % de les persones d'entre 16 i 24 anys estava emancipada (el 4,0 % a Espanya).

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

Població jove
Nombre de persones 727.503  468.813  258.690  371.610  355.893  279.065  

Variació interanual 1,82 %  3,07 %  -0,36 %  1,50 %  2,16 %  -0,92 %  

%/total població 14,5 %  9,4 %  5,2 %  7,4 %  7,1 %  5,6 %  

Població jove emancipada
Nombre de persones emancipades 99.925  11.385  88.540  37.578  62.347  192.698  

Variació interanual -18,93 %  -44,34 %  -13,87 %  -26,57 %  -13,51 %  -4,14 %

Taxa d'emancipació (1) 13,7 %  2,4 %  34,2 %  10,1 %  17,5 %  69,1 %  

Llars joves
Nombre de llars 58.566  6.240 * 52.326  30.095  28.471  97.880  

Variació interanual -20,20 %  -56,67 % * -11,30 %  -20,04 %  -20,38 %  -8,72 %  

Taxa de principalitat (2) 8,1 %  1,3 % * 20,2 %  8,1 %  8,0 %  35,1 %  

Persones per llar 2,0  2,0 * 2,0  1,8  2,2  2,5  

Llars unipersonals
Nombre de llars unipersonals 24.562  - * 21.399  15.845  8.717  25.121

Variació interanual -0,59 %  - * -2,85 %  -2,25 %  2,59 %  -17,93 %

%/llars de la seua mateixa edat 41,9 %  - * 40,9 %  52,6 %  30,6 %  25,7 %

%/població emancipada de la seua mateixa 
edat 24,6 %  - * 24,2 %  42,2 %  14,0 %  13,0 %

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 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.

Sèrie desestacionalitzada.
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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 - * - * - * - * - * - *

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

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

Estudis secundaris obligatoris 19.683  16.572  - * 10.209  9.474  7.336 *

Variació interanual -9,58 %  -10,19 %  - * -21,14 %  7,38 %  35,58 % *

%/total població de la seua mateixa edat 27,2 %  35,2 %  - * 27,4 %  27,0 %  25,4 % *

Estudis secundaris postobligatoris 30.451  23.462  6.989 * 15.422  15.029  6.639 *

Variació interanual 10,82 %  14,96 %  -1,13 % * 4,53 %  18,12 %  -15,43 % *

%/total població de la seua mateixa edat 42,1 %  49,9 %  27,6 % * 41,4 %  42,8 %  23,0 % *

Estudis superiors 20.016  5.563 * 14.453  9.816  10.200  14.436  

Variació interanual -5,17 %  -12,29 % * -2,11 %  11,29 %  -16,98 %  -7,17 %  

%/total població de la seua mateixa edat 27,7 %  11,8 % * 57,2 %  26,3 %  29,1 %  50,0 %  

Població que cursa estudis (reglats o no)
Estudis primaris o sense estudis 38.338  23.755  14.583  20.386  17.952  14.451  

Cursa estudis 17.127  14.677  - * 9.439  7.688 * - *

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 44,7 %  61,8 %  - * 46,3 %  42,8 % * - *

No cursa estudis 21.211  9.078  12.133  10.947  10.264  12.055  

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 55,3 %  38,2 %  83,2 %  53,7 %  57,2 %  83,4 %  

Estudis secundaris obligatoris 230.191  173.288  56.903  128.209  101.982  70.966  

Cursa estudis 146.877  137.755  9.122  73.020  73.857  11.667  

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 63,8 %  79,5 %  16,0 %  57,0 %  72,4 %  16,4 %  

No cursa estudis 83.314  35.533  47.781  55.189  28.125  59.299  

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 36,2 %  20,5 %  84,0 %  43,0 %  27,6 %  83,6 %  

Estudis secundaris postobligatoris 266.673  205.723  60.950  136.689  129.984  68.703  

Cursa estudis 194.851  177.380  17.471  97.646  97.205  16.580  

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 73,1 %  86,2 %  28,7 %  71,4 %  74,8 %  24,1 %  

No cursa estudis 71.822  28.343  43.479  39.043  32.779  52.123  

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 26,9 %  13,8 %  71,3 %  28,6 %  25,2 %  75,9 %  

Estudis superiors 192.301  66.047  126.254  86.326  105.975  124.945  

Cursa estudis 105.865  42.853  63.012  41.882  63.983  49.415  

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 55,1 %  64,9 %  49,9 %  48,5 %  60,4 %  39,5 %  

No cursa estudis 86.436  23.194  63.242  44.444  41.992  75.530  

%/total població amb el seu mateix nivell 
estudis 44,9 %  35,1 %  50,1 %  51,5 %  39,6 %  60,5 %  

POBLACIÓ JOVE I NIVELL D'ESTUDIS 
Durant el primer semestre de 2021, la població jove que seguia amb els seus estudis va augmentar per damunt dels 
nivells registrats en 2019, previs a la pandèmia de la COVID-19.
Les diferències amb la mitjana estatal eren especialment destacades en la formació universitària: mentre que el 
46,9 % de la població jove amb estudis superiors completats a Espanya continuava la seua carrera acadèmica, en 
la Comunitat Valenciana ho feia el 55,1 % (el 40,1 % en 2020 i el 47,6 % en 2019). En el cas de les dones joves amb 
aquest nivell educatiu de la Comunitat, la proporció s'elevava fins al 60,4 %, enfront del 48,5 % dels homes joves.

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



9Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España

COMUNITAT VALENCIANA
Primer semestre de 2021

EMANCIPACIÓ I NIVELL D'ESTUDIS
Si la Comunitat Valenciana se situava per davall de la mitjana estatal quant a la proporció de persones joves que 
havien aconseguit emancipar-se en 2021, no era per la població amb estudis superiors i secundaris postobligatoris 
que ja no continuava estudiant. En aquests dos col·lectius, la taxa d'emancipació residencial superava la del 
conjunt d'Espanya (32,7 % i 30,3 %, respectivament).
La menor autonomia residencial de la població jove de la Comunitat es produïa, especialment, entre la població 
estudiant (independentment de la formació que hagueren aconseguit) i la que tan sols havia acabat estudis 
secundaris obligatoris.

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.

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 19,1% - * 50,2% - * - * 46,2%

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

No cursa estudis 31,8% - * 55,6% - * - * 50,9%

Estudis secundaris obligatoris 9,0% - * 29,8% 5,9% 12,9% 66,0%

Cursa estudis - * - * - * - * - * 54,0%

No cursa estudis 19,9% - * 30,1% 10,8% 37,8% 68,3%

Estudis secundaris postobligatoris 10,8% - * 39,3% 8,8% 12,9% 66,2%

Cursa estudis 3,6% - * - * - * 5,9% 59,9%

No cursa estudis 30,3% - * 45,9% 27,6% 33,4% 68,2%

Estudis superiors 22,4% - * 31,9% 16,5% 27,2% 75,0%

Cursa estudis 14,0% - * 20,6% - * 16,2% 75,5%

No cursa estudis 32,7% - * 43,1% 22,0% 43,9% 74,7%

Total població 13,7% 2,4% 34,2% 10,1% 17,5% 69,1%

Cursa estudis 5,7% 1,7% 21,9% 3,3% 7,9% 67,5%

No cursa estudis 27,9% - * 41,0% 20,2% 38,1% 69,7%

Gràfic 11.9 Taxa d'emancipació de la població entre 16 i 29 anys segons el nivell màxim d'estudis aconseguit 
i si segueix o no estudiant
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POBLACIÓ JOVE I LLOC DE NAIXEMENT
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 %).

Comunitat autònoma de residència 
actual  % 16-29 anys  % 16-24 anys  % 25-29 

anys
% Homes 

16-29 anys
% Dones  

16-29 anys
% 30-34 

anys
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 de) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Balears (Illes) 0,4 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 1,0 %

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 %
Euskadi 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 una altra comunitat 5,6 % 4,4 % 8,0 % 5,2 % 6,1 % 9,9 %

Lloc de residència de la població entre 16 i 34 anys nascuda en la comunitat i que resideix a Espanya (2020)

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
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MOVIMENTS MIGRATORIS AMB L'EXTERIOR
Com en el conjunt d'Espanya, en 2020 els moviments migratoris amb l'estranger van disminuir en la Comunitat 
Valenciana, tant entre la població jove com en la resta de la població. Així doncs, el saldo migratori amb l'exterior 
per a la població d'entre 15 i 29 anys en la Comunitat va retrocedir un 54,29  % (una mica menys a Espanya, un 
48,58 %).
Encara que numèricament no gaire significatives, les emigracions de persones joves de la Comunitat cap 
a l'estranger no van experimentar un descens tan acusat com en el conjunt de l'Espanya entre 2019 i 2020 (del 
-3,38  %, enfront del 17,65  % estatal). En total es tractava de 7.555 persones joves, el 78,8  % era de nacionalitat 
estrangera.

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 (2020) (4)

Total saldo migratori amb l'estranger 8.953 5.527 3.426 4.458 4.495 2.519

Variació interanual -54,29 % -53,25 % -55,87 % -56,84 % -51,45 % -59,92 %

Saldo per cada 1.000 persones residents 11,6 10,8 13,1 11,2 12,0 8,9

Saldo persones de nacionalitat espanyola -487 -114 -373 -206 -281 -381

Variació interanual -188,17 % -157,58 % -1,63 % -237,70 % -160,19 % -4,96 %

Saldo persones de nacionalitat estrangera 9.440 5.641 3.799 4.664 4.776 2.900

Variació interanual -52,22 % -51,48 % -53,28 % -55,11 % -49,01 % -56,38 %

Fluxos d'emigració amb destinació a l'estranger (2020) (5)

Total persones emigrants 7.555 4.092 3.463 3.938 3.617 3.771

Variació interanual -3,38 % -4,01 % -2,62 % -2,19 % -4,64 % -3,75 %

Persones de nacionalitat espanyola 1.601 843 758 760 841 829

Variació interanual -20,31 % -18,39 % -22,34 % -20,67 % -19,98 % -15,15 %

 %/total persones emigrants 21,2 % 20,6 % 21,9 % 19,3 % 23,3 % 22,0 %

Persones de nacionalitat estrangera 5.954 3.249 2.705 3.178 2.776 2.942

Variació interanual 2,48 % 0,59 % 4,84 % 3,59 % 1,24 % 0,03 %

 %/total persones emigrants 78,8 % 79,4 % 78,1 % 80,7 % 76,7 % 78,0 %

Fluxos d'immigració procedent de l'estranger (2020) (6)

Total persones immigrants 16.508 9.619 6.889 8.396 8.112 6.290

Variació interanual -39,77 % -40,20 % -39,14 % -41,51 % -37,85 % -38,35 %

Persones de nacionalitat espanyola 1.114 729 385 554 560 448

Variació interanual -39,46 % -40,78 % -36,78 % -38,24 % -40,62 % -27,04 %

 %/total persones immigrants 6,7 % 7,6 % 5,6 % 6,6 % 6,9 % 7,1 %

Persones de nacionalitat estrangera 15.394 8.890 6.504 7.842 7.552 5.842

Variació interanual -39,79 % -40,15 % -39,28 % -41,73 % -37,63 % -39,08 %

 %/total persones immigrants 93,3 % 92,4 % 94,4 % 93,4 % 93,1 % 92,9 %
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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

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

Saldo migratori interautonòmic (2020) (7)

Total saldo migratori interautonòmic -29 14 -43 20 -49 642  

Variació interanual 93,79 % 110,69 % 87,20 % 110,75 % 82,56 % 96,93 %  

Saldo per cada 1.000 persones resident -0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,1 2,3  

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

Saldo migratori interautonòmic (2020) (7)

Saldo persones nacionalitat espanyola -228 -96 -132 -55 -173 543  

Variació interanual 64,49 % 60,98 % 66,67 % 83,43 % 44,19 % 164,88 %  

Saldo persones nacionalitat estrangera 249 160 89 103 146 99

Variació interanual 30,37 % 22,14 % 48,33 % -27,46 % 197,96 % -18,18 %  

MOVIMENTS MIGRATORIS ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES
Des de 2008, la Comunitat Valenciana manté un saldo migratori interautonòmic pràcticament nul entre la població 
jove (Gràfic 11.10), la qual cosa significa que arriben d'altres punts d'Espanya les mateixes persones de la Comunitat 
que desplacen el seu lloc de residència a altres comunitats. En 2020 aquesta pauta no es va veure alterada, de 
manera que el saldo migratori interautonòmic va ser negatiu, però tan sols per 29 persones.
Entre la població de 30 a 34 anys, per contra, des de 2018 la Comunitat Valenciana va anar rebent més persones 
joves de les que perdia per emigracions internes. En 2020, el saldo es va situar en 2,27 persones per cada 1.000 
residents, el cinqué major d'Espanya.
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RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT
La recuperació interanual de l'activitat i l'ocupació entre la població jove va ser menor en la Comunitat Valenciana 
que en el conjunt d'Espanya, de manera que en la primera meitat de 2021 només el 35,6  % estava treballant (el 
38,7  % en la segona meitat de 2019, abans de la pandèmia). De fet, la Comunitat Valenciana va ser una de les 
poques comunitats en les quals la taxa d'atur va augmentar anual i semestralment, situant-se més de tres punts 
per damunt de la mitjana estatal, en el 32,2 % (Gràfic 0.7).
En comparació amb les dones, els homes joves de la Comunitat Valenciana van ser els més perjudicats per la 
menor creació d'ocupació i l'augment de l'atur, fins al punt que la taxa d'atur de dones i homes era quasi la mateixa 
en 2021 (32,2 % entre les dones i 32,3 % entre els homes). Això sí, com succeïa també a Espanya, els homes joves 
continuaven conservant una major presència en el mercat laboral, mesura a través de la taxa d'activitat.

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'altre (població assalariada), com 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.

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 382.598  170.159  212.439  198.408  184.190  252.578  

Variació interanual 8,11 %  13,90 %  3,88 %  1,72 %  15,96 %  8,04 %  

Taxa d'activitat (8) 52,6 %  36,3 %  82,1 %  53,4 %  51,8 %  90,5 %  

Població ocupada (9)

Nombre de persones ocupades 259.228  99.417  159.811  134.293  124.935  206.134  

Variació interanual 6,80 %  11,54 %  4,05 %  -3,37 %  20,43 %  13,43 %  

Taxa d'ocupació (10) 35,6 %  21,2 %  61,8 %  36,1 %  35,1 %  73,9 %  

Població a l'atur
Nombre de persones aturades 123.370  70.743  52.627  64.116  59.254  46.444  

Variació interanual 10,97 %  17,41 %  3,35 %  14,34 %  7,54 %  -10,77 %  

Taxa d'atur (11) 32,2 %  41,6 %  24,8 %  32,3 %  32,2 %  18,4 %  

%/total població de la seua mateixa edat 17,0 %  15,1 %  20,3 %  17,3 %  16,6 %  16,6 %  

Població inactiva
Nombre de persones inactives 344.905  298.654  46.251  173.202  171.703  26.486  

Variació interanual -4,35 %  -2,23 %  -16,08 %  1,25 %  -9,41 %  -44,68 %  

%/total població de la seua mateixa edat 47,4 %  63,7 %  17,9 %  46,6 %  48,2 %  9,5 %  

Ocupada
35,6 %

En atur
17,0 %

Inactiva
47,4 %
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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.

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 17.489  6.206 * 11.283  10.596  6.893 * 11.231  

Variació interanual -11,02 %  -52,13 % * - * -35,09 %  - * 11,10 %  
Taxa activitat estudis primaris (12) 45,6 %  26,1 % * 77,4 %  52,0 %  38,4 % * 77,7 %  
Estudis secundaris obligatoris 91.137  46.370  44.767  57.363  33.774  63.609  

Variació interanual 13,24 %  -1,11 %  33,28 %  13,32 %  13,12 %  -8,44 %  
Taxa activitat secundaris obligatoris (12) 39,6 %  26,8 %  78,7 %  44,7 %  33,1 %  89,6 %  
Estudis secundaris postobligatoris 120.413  73.497  46.916  61.052  59.361  62.730  

Variació interanual 27,62 %  42,12 %  10,03 %  23,02 %  32,71 %  8,72 %  
Taxa activitat secundaris postobligatoris (12) 45,2 %  35,7 %  77,0 %  44,7 %  45,7 %  91,3 %  
Estudis superiors 153.560  44.086  109.474  69.398  84.162  115.008  

Variació interanual -3,67 %  16,58 %  -9,97 %  -11,58 %  4,00 %  19,19 %  
Taxa activitat estudis superiors (12) 79,9 %  66,7 %  86,7 %  80,4 %  79,4 %  92,0 %  

POBLACIÓ ACTIVA
Poc més de la meitat de les persones joves de la Comunitat, el 52,6 %, era «activa» des del punt de vista laboral, 
ja que estava treballant o estava buscant treball. En comparació amb 2020, es va produir un increment anual de 
l'activitat laboral, però de menor calat que en el conjunt d'Espanya.
Exactament com va ocórrer en la majoria de les comunitats autònomes, la població jove amb estudis superiors 
acabats de la Comunitat va aconseguir mantindre el seu nivell d'activitat laboral en 2019, 2020 i 2021. Per contra, 
entre la població amb menor formació, en 2020 l'activitat va disminuir notòriament, augmentant les diferències 
que ja existien abans. En 2021 la desigual relació entre activitat i formació no es va diluir (Gràfic 11.12), encara que 
sí que va ser cert que la població jove amb estudis secundaris, obligatoris o no, va tornar a reintroduir-se en el 
mercat laboral en major mesura. Les taxes d'activitat de la població jove amb estudis secundaris obligatoris i 
postobligatoris de la Comunitat eren pràcticament les mateixes que les de la població jove a Espanya (39,6  % i 
45,2 %).

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
Si, en termes agregats, l'ocupació entre la població jove de la Comunitat Valenciana no va tindre un augment 
destacat al llarg de la primera meitat de 2021, almenys en comparació amb el que es va registrar en el conjunt 
d'Espanya, no pot dir-se el mateix sobre les jornades a temps parcial. Si, un any arrere, en plena pandèmia, el 
25,9 % de les persones joves que van aconseguir preservar el seu lloc de treball tenien ocupacions a temps parcial, 
en 2021 ja eren el 31,6 % de totes elles, superant fins i tot els registres de 2019.
L'avanç de la parcialitat va ser molt notori entre les dones joves, el 40,1 % de les quals no treballava a temps complet 
(enfront del 23,1 % dels homes joves).
També l'antiguitat en l'ocupació era menor entre les dones que entre els homes: només el 19,1 % d'elles portava 
més de tres anys en el mateix lloc de treball, en contraposició al 23,2 % dels homes 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.

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 seua mateixa edat - * - * - * - * - * - *
Empresariat sense persones assalariades 11.515  - * 7.534 * 8.431  - * 18.143  

Variació interanual -18,15 %  - * -24,68 % * -24,79 %  - * 6,19 %  
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 4,4 %  - * 4,7 % * 6,3 %  - * 8,8 %  
Ajuda en l'empresa o negoci familiar - * - * - * - * - * - *

Variació interanual - * - * - * - * - * - *
%/total població ocupada de la seua mateixa edat - * - * - * - * - * - *
Població assalariada 243.289  94.706  148.583  123.458  119.831  182.948  

Variació interanual 10,61 %  14,45 %  8,29 %  2,14 %  20,93 %  15,41 %  
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 93,9 %  95,3 %  93,0 %  91,9 %  95,9 %  88,8 %  
Altres situacions - * - * - * - * - * - *

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

Tipus de jornada
Persones ocupades a temps complet 177.216  55.207  122.009  102.423  74.793  177.060  

Variació interanual 0,03 %  -0,10 %  0,09 %  -5,86 %  9,39 %  21,63 %  
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 68,4 %  55,5 %  76,3 %  76,3 %  59,9 %  85,9 %  
Persones ocupades a temps parcial 82.012  44.210  37.802  31.870  50.142  29.074  

Variació interanual 25,10 %  30,53 %  19,29 %  5,57 %  41,76 %  -19,57 %  
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 31,6 %  44,5 %  23,7 %  23,7 %  40,1 %  14,1 %  

Temps en l'empresa actual
Temps mitjà (en mesos) 21,1 13,7 25,7 23,0 19,1 56,5

Variació interanual -11,35 %  -8,83 %  -11,04 %  -0,97 %  -22,44 %  -4,56 %  
Menys d'un any 130.399  63.985  66.414  64.326  66.073  43.675  

Variació interanual 21,47 %  16,35 %  26,84 %  2,09 %  49,00 %  34,01 %  
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 50,3 %  64,4 %  41,6 %  47,9 %  52,9 %  21,2 %  
D'un any a menys de tres anys 73.755  24.975  48.780  38.794  34.961  51.518  

Variació interanual -1,57 %  4,67 %  -4,49 %  -2,00 %  -1,09 %  10,36 %  
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 28,5 %  25,1 %  30,5 %  28,9 %  28,0 %  25,0 %  
Tres anys o més 55.073  10.456  44.617  31.173  23.900  110.941  

Variació interanual -8,88 %  1,73 %  -11,05 %  -14,33 %  -0,63 %  8,29 %  
%/total població ocupada de la seua mateixa edat 21,2 %  10,5 %  27,9 %  23,2 %  19,1 %  53,8 %  
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POBLACIÓ SUBOCUPADA 
La subocupació entre la població jove de la Comunitat es va mantindre molt estable entre 2019 i 2021, a diferència 
del que va ocórrer en el conjunt d'Espanya, on va avançar de nou després de l'aturada econòmica que va comportar 
la crisi socioeconòmica sorgida arran de la pandèmia de la COVID-19.
El resultat va ser que, en la primera meitat de 2021, el 17,9 % de la població jove ocupada de la Comunitat, el 17,8 % a 
Espanya, estava treballant menys hores de les que realitzaven altres persones en categories similars, encara que 
admeteren que estaven en condicions d'ampliar la seua jornada de manera immediata.
Juntament amb l'augment de les jornades a temps parcial, la subocupació entre les dones joves també es va 
expandir en 2021, afectant el 20,5 % de les quals estaven treballant.

POBLACIÓ OCUPADA SOBREQUALIFICADA
A priori, podria significar una bona notícia que la xifra de persones joves sobrecualificadas haguera disminuït un 
19,52  % en la Comunitat en un any. A Espanya, per contra, la sobrequalificació en l'ocupació va ser en augment 
(+7,97 %).
No obstant això, aquesta reducció en termes absoluts no va ser suficient per a reduir el major risc de les persones 
joves amb estudis superiors de la Comunitat de treballar en ocupacions que exigien una menor formació a la qual 
podien acreditar. El 49,3 % de totes elles estava sobrecualificada en la primera meitat de 2021, però tan «sols» el 
43,0 % en el conjunt estatal (Gràfic 0.12).
La distribució de la sobrequalificació en l'ocupació segons sexe era la mateixa en la Comunitat que a Espanya, amb 
una major repercussió entre els homes (54,5 %) que entre les dones 44,8 %) (Gràfic 11.13).

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)

Persones subocupades 46.512  21.285  25.227  20.960  25.552  26.109  

Variació interanual 11,03 %  15,87 %  7,24 %  -11,11 %  39,53 %  13,58 %  

%/total població ocupada de la seua mateixa edat 17,9 %  21,4 %  15,8 %  15,6 %  20,5 %  12,7 %  

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 64.239  15.982  48.257  30.973  33.266  63.964  

Variació interanual -19,44 %  2,26 %  -24,72 %  -22,76 %  -16,07 %  4,35 %  
%/població ocupada amb estudis superiors 52,7 %  51,9 %  53,0 %  61,5 %  46,6 %  62,2 %  
%/població ocupada de la seua mateixa edat 24,8 %  16,1 %  30,2 %  23,1 %  26,6 %  31,0 %  
%/pob. ocupada no cursa estudis mateixa edat 40,3 %  30,2 %  45,3 %  33,1 %  50,6 %  43,6 %  
Població sobrequalificada (14) 31.777  7.984 * 23.793  16.881  14.896  26.825  

Variació interanual -19,52 %  -10,73 % * -22,10 %  -8,66 %  -29,08 %  0,44 %  
%/població ocupada no cursa estudis 49,5 %  50,0 % * 49,3 %  54,5 %  44,8 %  41,9 %  

Gràfic 11.13 Població ocupada amb estudis superiors finalitzats sobrequalificada
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POBLACIÓ ASSALARIADA
Si un element va distingir la conjuntura laboral de la població jove de la Comunitat Valenciana al llarg de la primera 
meitat de 2021, aquest va ser sens dubte el fort avanç de la temporalitat. Mentre que, en un any, l'ocupació entre la 
població jove només va augmentar 1,7 punts percentuals, la temporalitat ho va fer 7,1 punts, de manera que en 2021 
el 60,3 % de les persones joves assalariades tenien contractes temporals. La Comunitat Valenciana va obtindre 
la cinquena major taxa de temporalitat d'Espanya (Gràfic 0.13). És molt il·lustratiu el fet que en el primer semestre 
de 2021 hi havia 96.644 persones joves amb contractes indefinits, un 6,10  % menys que l'any anterior (en plena 
expansió de la crisi socioeconòmica que va implicar la pandèmia de la COVID-19) i, al contrari, un 25,29 % més de 
persones joves amb contractes temporals (146.645). Entre les dones joves va ser on l'increment de la temporalitat 
es va exacerbar.

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

Tipus de contracte
Persones amb contracte indefinit 96.644  26.556  70.088  56.723  39.921  122.648  

Variació interanual -6,10 %  13,56 %  -11,88 %  -1,16 %  -12,32 %  1,20 %  
%/total població assalariada de la seua mateixa 
edat 39,7 %  28,0 %  47,2 %  45,9 %  33,3 %  67,0 %  

Persones amb contracte temporal 146.645  68.150  78.495  66.735  79.910  60.300  
Variació interanual 25,29 %  14,80 %  36,09 %  5,12 %  49,20 %  - *

Taxa de temporalitat 60,3 %  72,0 %  52,8 %  54,1 %  66,7 %  33,0 %  

Duració dels contractes temporals
Menys de quatre mesos 24.664  15.204  9.460  11.736  12.928  8.424  

Variació interanual 35,40 %  43,03 %  24,72 %  -6,08 %  - * 32,64 %  
%/total població temporal de la seua mateixa edat 16,8 %  22,3 %  12,1 %  17,6 %  16,2 %  14,0 %  
De quatre mesos a menys d'un any 37.532  17.461  20.071  17.006  20.526  19.101  

Variació interanual 28,51 %  48,82 %  14,87 %  22,15 %  34,30 %  - *
%/total població temporal de la seua mateixa edat 25,6 %  25,6 %  25,6 %  25,5 %  25,7 %  31,7 %  
Un any o més 14.921  5.725 * 9.196  6.863 * 8.058  7.009 *

Variació interanual -19,95 %  -0,85 % * -28,52 %  -23,46 % * -16,70 %  -24,99 % *
%/total població temporal de la seua mateixa edat 10,2 %  8,4 % * 11,7 %  10,3 % * 10,1 %  11,6 % *
No sap (però més d'un mes) 66.105  28.277  37.828  30.629  35.476  24.390  

Variació interanual 38,75 %  -1,33 %  - * 15,84 %  - * - *
%/total població temporal de la seua mateixa edat 45,1 %  41,5 %  48,2 %  45,9 %  44,4 %  40,4 %  
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.

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

Menys d'un any
42,4 %

Sense dades
2,5 %

Un any o més
10,2 %

No sap la duració
45,1 %
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CONTRACTACIÓ REGISTRADA
L'augment de la població jove que en la Comunitat aconseguia treballar amb contractes temporals va tindre el seu 
reflex en la contractació registrada, és a dir, en el volum de nous contractes que van formalitzar les persones joves.
Encara que, en comparació amb l'escassa activitat del mercat laboral del segon trimestre de 2020, en el segon 
trimestre de 2021 totes les tipologies contractuals van experimentar un creixement notable, les que més el 
van fer van ser tres que corresponien a contractes temporals (els eventuals, els d'interinitat i els de formació o 
pràctiques). Únicament el 8,3 % dels nous contractes que van subscriure les persones joves (8,9 % a Espanya) van 
ser indefinits.

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 7.640 3.686 3.954 4.466 3.174

Variació interanual 116,12 % 126,83 % 107,02 % 106,47 % 131,34 %

%/total contractes persones mateixa edat 4,4 % 3,7 % 5,2 % 4,6 % 4,1 %

Altres contractes indefinits 6.796 2.838 3.958 3.900 2.896

Variació interanual 97,44 % 104,76 % 92,51 % 92,12 % 105,10 %

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

Contractes temporals per obra o servei 54.345 30.785 23.560 32.800 21.545

Variació interanual 88,58 % 94,84 % 80,98 % 71,08 % 123,36 %

%/total contractes persones mateixa edat 31,2 % 31,1 % 31,3 % 34,1 % 27,6 %

Contractes temporals eventuals 94.738 55.753 38.985 51.197 43.541

Variació interanual 147,91 % 160,59 % 131,79 % 125,33 % 181,04 %

%/total contractes persones mateixa edat 54,4 % 56,4 % 51,7 % 53,2 % 55,8 %

Contractes temporals d'interinitat 8.473 4.336 4.137 2.596 5.877

Variació interanual 129,62 % 154,01 % 108,62 % 98,77 % 146,52 %

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

Contractes temporals de formació o pràctiques 1.913 1.305 608 1.052 861

Variació interanual 201,26 % 206,34 % 190,91 % 207,60 % 193,86 %

%/total contractes persones mateixa edat 1,1 % 1,3 % 0,8 % 1,1 % 1,1 %

Altres contractes temporals 360 184 176 218 142

Variació interanual 361,54 % 736,36 % 214,29 % 473,68 % 255,00 %

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

Adscripcions en col·laboració social - - - - -

Variació interanual - - - - -

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

Temporals
91,7 %

Indefinits
8,3 %
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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

POBLACIÓ EN ATUR
Ja s'ha advertit que la Comunitat Valenciana va ser de les poques comunitats autònomes en les quals la taxa d'atur 
de la població no va disminuir en 2021, sinó que es va estabilitzar en cotes similars a les de 2020.
Un examen detallat de les característiques de la desocupació de la població de la Comunitat posaria de relleu que 
aquesta estabilitat es va produir a causa de dues dinàmiques paral·leles: d'una banda, la disminució de l'atur de 
curta duració (menys de tres mesos i de tres mesos a un any) i, d'altra banda, l'increment de les persones joves que 
portaven més d'un any buscant treball activament. En el primer semestre de 2021 eren 53.229 persones, enfront 
de les 19.040 del mateix semestre de 2020.
De fet, la proporció de persones joves aturades de llarga duració en la Comunitat (43,4 %) era molt superior a la 
mitjana estatal (35,0 %).

Notes
(15) Població en atur que ja ha trobat ocupació: 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.

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 90.493  47.147  43.346  44.308  46.185  45.739  

Variació interanual -1,12 %  9,06 %  -10,23 %  -4,22 %  2,06 %  -8,88 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 73,4 %  66,6 %  82,4 %  69,1 %  77,9 %  98,5 %  

Temps de cerca d'ocupació
Menys de tres mesos 34.201  24.513  9.688  16.596  17.605  10.607  

Variació interanual -12,91 %  8,81 %  -42,14 %  -8,50 %  -16,70 %  -11,85 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 27,7 %  34,7 %  18,4 %  25,9 %  29,7 %  22,8 %  

De tres mesos a menys d'un any 26.162  11.831  14.331  15.917  10.245  12.315  

Variació interanual -30,67 %  -38,70 %  -22,26 %  -20,83 %  -41,90 %  -44,20 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 21,2 %  16,7 %  27,2 %  24,8 %  17,3 %  26,5 %  

Un any o més 53.229  25.787  27.442  28.055  25.174  21.630  

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

%/total població en atur de la seua mateixa edat 43,1 %  36,5 %  52,1 %  43,8 %  42,5 %  46,6 %  

Ja ha trobat ocupació (15) 9.778  8.612  - * - * 6.230 * - *

Variació interanual -35,35 %  2,20 %  - * - * -4,91 % * - *

%/total població en atur de la seua mateixa edat 7,9 %  12,2 %  - * - * 10,5 % * - *

Més d'un any
43,1 %

Ja ha trobat feina
7,9 %

Menys d'un any
48,9 %
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POBLACIÓ EN ATUR  (DADES DE COBERTURA)
El major impacte de l'atur de llarga duració entre la població jove de la Comunitat no es corresponia tampoc amb 
una cobertura més àmplia de les prestacions per desocupació. Només a Astúries i Ceuta i Melilla, es registrava, al 
juny de 2021, una menor proporció de persones en atur inscrites en les oficines d'ocupació, i que hagueren treballat 
anteriorment, que estigueren percebent una prestació per desocupació que en la Comunitat (31,7 %).
Segons el nivell d'estudis aconseguit, la desocupació entre la població jove seguia la pauta habitual d'anys 
anteriors i del conjunt d'Espanya, amb un progressiu descens de la taxa d'atur a mesura que augmentava la 
formació adquirida (Gràfic 11.17). Aquesta gradació es va veure reforçada en 2021 ja que, en un any, la taxa d'atur 
va disminuir entre les persones joves amb estudis superiors (del 25,1 % al 20,6 %), al mateix temps que va créixer 
entre les persones joves amb estudis secundaris obligatoris (del 38,6 % al 41,5 %) i, molt especialment, amb estudis 
secundaris postobligatoris (del 31,9 % al 37,2 %).

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.

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

Taxa de cobertura de les prestacions per desocupació (juny 2021)
%/total persones en atur sense ocupació 
anterior 23,4 % sense dades sense dades 23,9 % 22,9 % sense dades

Variació interanual (punts percentuals) -3,56 -3,76 -3,34

Taxa de cobertura prestacions per desocupació 31,7 % sense dades sense dades 29,8 % 33,5 % sense dades

Variació interanual (punts percentuals) -53,29 -52,00 -54,57

Atur segons el nivell màxim d'estudis aconseguit
Estudis primaris 9.009  - * - * - * - * - *

Variació interanual -10,18 %  - * - * - * - * - *

%/total població en atur de la seua mateixa edat 7,3 %  - * - * - * - * - *

Taxa atur estudis primaris (16) 51,5 %  - * - * - * - * - *

Estudis secundaris obligatoris 37.807  18.716  19.091  20.527  17.280  16.534  

Variació interanual 21,80 %  -18,77 %  - * 35,88 %  8,46 %  -25,76 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 30,6 %  26,5 %  36,3 %  32,0 %  29,2 %  35,6 %  

Taxa atur secundaris obligatoris (16) 41,5 %  40,4 %  42,6 %  35,8 %  51,2 %  26,0 %  

Estudis secundaris postobligatoris 44.844  34.306  10.538  20.194  24.650  13.048  

Variació interanual 48,94 %  - * -4,61 %  20,05 %  - * 24,22 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 36,3 %  48,5 %  20,0 %  31,5 %  41,6 %  28,1 %  

Taxa atur secundaris postobligatoris (16) 37,2 %  46,7 %  22,5 %  33,1 %  41,5 %  20,8 %  

Estudis superiors 31.710  13.277  18.433  18.994  12.716  12.181  

Variació interanual -20,71 %  17,04 %  -35,66 %  11,13 %  -44,48 %  -21,77 %  

%/total població en atur de la seua mateixa edat 25,7 %  18,8 %  35,0 %  29,6 %  21,5 %  26,2 %  

Taxa atur estudis superiors (16) 20,6 %  30,1 %  16,8 %  27,4 %  15,1 %  10,6 %  

Gràfic 11.17 Taxa d'atur de la població entre 16 i 29 anys segons el nivell màxim d'estudis aconseguit 
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POBLACIÓ INACTIVA
Encara que també va retrocedir en comparació amb 2020, la Comunitat Valenciana continuava sent una de les 
comunitats amb una major proporció de persones joves «inactives» (des del punt de vista laboral) que en 2021 
estarien en disposició d'incorporar-se al mercat de treball si no fora perquè, en aquest moment, no estaven 
buscant treball. En total eren poc menys de 15.000 persones, un 4,3 % de totes les persones joves inactives de la 
Comunitat (el 2,9 % a Espanya).
On la coincidència amb les xifres estatals era quasi absoluta era en la principal causa d'inactivitat. En tots dos 
casos, el 88,3  % de la població jove inactiva afirmava explícitament que el primer motiu pel qual no acudien al 
mercat de treball era perquè estaven cursant estudis. Aquesta proporció havia anat augmentant progressivament 
al llarg dels últims anys.

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/as, 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)

Nombre de persones 14.733  6.190 * 8.543  10.848  - * - *

Variació interanual -60,24 %  -73,54 % * -37,48 %  -45,34 %  - * - *

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 4,3 %  2,1 % * 18,5 %  6,3 %  - * - *

Causa principal d'inactivitat
Persones que cursen estudis 304.908  282.407  22.501  150.099  154.809  6.010 *

Variació interanual 4,02 %  3,95 %  4,88 %  5,82 %  2,33 %  -34,26 % *

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 88,4 %  94,6 %  48,6 %  86,7 %  90,2 %  22,7 % *

Persones dedicades a labors de la llar 15.769  - * 11.692  6.845 * 8.924  15.691  

Variació interanual -49,68 %  - * -33,79 %  -9,77 % * - * -44,16 %  

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 4,6 %  - * 25,3 %  4,0 % * 5,2 %  59,2 %  

Persones amb una incapacitat permanent 7.015 * - * - * - * - * - *

Variació interanual -20,05 % * - * - * - * - * - *

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

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

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

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

Persones en altres situacions 17.213  7.748 * 9.465  13.907  - * - *

Variació interanual -34,91 %  -48,82 % * -16,27 %  -13,87 %  - * - *

%/total població inactiva de la seua mateixa edat 5,0 %  2,6 % * 20,5 %  8,0 %  - * - *

Labors de la llar
4,6 %

Altres causes
7,0 %

Cursar estudis
88,4 %
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POBRESA I CAPACITAT ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓ JOVE
Si a Espanya, l'indicador AROPE, que s'empra per a testificar la població que es troba en risc de pobresa i exclusió 
social, va retrocedir entre 2019 i 2020 per a la població jove, en la Comunitat Valenciana va seguir en augment, del 
33,3 % al 34,6 %. Aquest increment s'explicava per les majors probabilitats de les persones joves en atur de ser 
pobres. El 73,7 % d'elles es trobaria per davall dels llindars de pobresa, ràtio que cap altra comunitat arribava a 
igualar.
Quant a la conjuntura pròpia de 2021, la principal novetat va ser el sou mitjà de les persones joves que estaven 
treballant va augmentar més de 4  % en un any. No obstant això, els 974,11 euros mensuals de mitjana que 
representaven, es trobaven molt per davall de la mitjana estatal (1.044,72 euros).

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 (2020) (18)

Total població 34,6 % 40,3 % 24,1 % 28,4 % 41,5 % 17,1 %
Població ocupada 14,8 % 24,4 % 9,3 % 14,2 % 15,7 % 12,7 %

Població en atur 73,7 % 72,2 % 77,3 % 56,7 % 87,5 % 22,8 %

Població inactiva 34,5 % 34,1 % 37,3 % 32,7 % 36,7 % - *

Capacitat adquisitiva (euros nets anuals)
Població jove sense ingressos ordinaris 222.926  10.822

%/total població de la seua mateixa edat 30,6 %  3,9 %

Població jove sense salari 468.275  369.397  98.878  237.318  230.957  72.930

Variació interanual -0,74 %  1,00 %  -6,75 %  4,48 %  -5,59 %  -27,02 %

%/total població de la seua mateixa edat 64,4 %  78,8 %  38,2 %  63,9 %  64,9 %  26,1 %

Llars sense persones ocupades 16.647  - * 12.473  7.361 * 9.286  11.318

Variació interanual 25,43 %  - * 30,61 %  -0,80 % * 58,68 %  -13,58 %

%/total llars de la seua mateixa edat 28,4 %  - * 23,8 %  24,5 % * 32,6 %  11,6 %

Ingressos ordinaris persona jove 5.261,90 2.746,34 9.663,90 5.373,46 5.145,64 12.198,86

Salari persona jove 11.689,33 8.390,05 12.810,07 11.572,75 11.803,72 15.207,37

Variació interanual 4,35 %

Persona jove emancipada 13.573,46 9.245,26 13.747,34 13.995,27 13.237,38 15.957,07

Persona jove no emancipada 10.597,26 8.221,65 11.992,52 10.387,40 10.829,48 12.853,80

Ingressos llar jove 20.813,53 19.598,87 21.044,78 20.301,75 21.641,59 22.454,90

Variació interanual -9,03 %
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ACCÉS DE LA POBLACIÓ JOVE A L'HABITATGE
L'esforç econòmic que comportaria llogar un habitatge lliure per a una persona jove en la Comunitat Valenciana 
va registrar en 2021 un dels majors descensos d'Espanya, de 5,29 punts percentuals. No obstant això, aquesta 
variació tampoc va modificar en excés les escasses opcions d'una persona jove d'accedir a un habitatge de lloguer 
en solitari. En 2021, arrendar un habitatge lliure significaria haver de destinar el 62,4 % del salari net únicament al 
pagament del lloguer. La província de Castelló seria on el cost d'accés al lloguer seria considerablement menor, 
del 49,1 %, però igualment superaria el 30 % que delimita el llindar màxim tolerable. A tot això caldria afegir que el 
64,4 % de les persones joves (el 37,2 % de les quals encara resideixen en el domicili familiar) no percebia cap salari.
Les menors opcions de comptar amb una font d'ingressos suficient i regular també els impedia sufragar la compra 
d'un habitatge lliure, on el finançament hipotecari imposava uns prerequisits de solvència molt allunyats dels 
quals podien acreditar la majoria de les persones joves. I, en aquest cas, les perspectives a curt termini no eren 
gens encoratjadores, ja que el preu mitjà dels habitatges lliures en la Comunitat va augmentar un 5,2 % en un any.

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) 608,00

Variació interanual -3,80 %

Cost d'accés lloguer (Llar jove) (%/ingressos)* 35,1 % 37,2 % 34,7 % 35,9 % 33,7 % 32,5 %

Variació interanual (punts percentuals) 1,90

Cost d'accés lloguer (Assalariat/a) (%/salari)* 62,4 % 87,0 % 57,0 % 63,0 % 61,8 % 48,0 %

Variació interanual (punts percentuals) -5,29

Cost d'accés lloguer (%/ingressos ordinaris)* 138,7 % 265,7 % 75,5 % 135,8 % 141,8 % 59,8 %

Variació interanual (punts percentuals) -50,70

Renda màxima tolerable (Llar jove) (euros/mes) 520,34 489,97 526,12 507,54 541,04 561,37

Variació interanual -9,03 %

Renda màxima tolerable (Assalariat/a) (euros/
mes) 292,23 209,75 320,25 289,32 295,09 380,18

Variació interanual 4,35 %

Superfície màxima tolerable de lloguer (19)

Llar jove (m²) 68,5 64,5 69,2 66,8 71,2 73,9

Variació interanual -5,43 %

Persona jove assalariada (m²) 38,5 27,6 42,1 38,1 38,8 50,0

Variació interanual 8,47 %
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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 habitatge lliure (euros) 124.520,00

Variació interanual 5,20%

Preu habitatge lliure nou (euros) 153.500,00

Variació interanual 3,53%

Preu habitatge lliure segon mà (euros) 123.700,00

Variació interanual 5,23%

Preu mitjà habitatge protegit (euros) 99.495,00

Ràtio de solvència  (20)

Preu habitatge lliure / salari persona jove 10,7 14,8 9,7 10,8 10,5 8,2

Variació interanual 0,81%

Preu habitatge lliure / ingressos llar jove 6,0 6,4 5,9 6,1 5,8 5,5

Variació interanual 15,63%

Accés a l'habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari
Cost accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 23,3% 24,7% 23,0% 23,9% 22,4% 21,6%

Variació interanual (punts percentuals) 2,12

Cost accés propietat (Assalariat/a) (%/salari)* 41,5% 57,8% 37,9% 41,9% 41,1% 31,9%

Variació interanual (punts percentuals) -1,78

Cost accés propietat (%/ingressos ordinaris)* 92,2% 176,6% 50,2% 90,3% 94,3% 39,8%

Variació interanual (punts percentuals) -28,85

Preu màxim tolerable compra (Llar jove) (euros) 160.303,80 150.948,63 162.084,83 156.362,08 166.681,41 172.945,45

Variació interanual -4,36%

Preu màxim tolerable compra (Assalariat/a) 
(euros) 90.030,10 64.619,38 98.661,95 89.132,23 90.911,13 117.125,65

Variació interanual 9,71%

Import entrada inicial per a la compra (euros) 35.488,20

Nre. vegades ingressos anuals llar jove 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6

Variació interanual 9,85%

Nre. vegades salari anual persona jove 3,0 4,2 2,8 3,1 3,0 2,3

Variació interanual -4,23%

Superfície màxima tolerable de compra (21)

Llar jove (m²) 128,7 121,2 130,2 125,6 133,9 138,9

Variació interanual -9,08%

Persona jove assalariada (m²) 72,3 51,9 79,2 71,6 73,0 94,1

Variació interanual 4,29%
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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)* 35,4 % 29,5 % 36,0 %

Variació interanual (punts percentuals) 2,29 3,09 2,05

Cost d'accés lloguer (Assalariat/a) (%/salari)* 63,7 % 49,1 % 64,4 %

Variació interanual (punts percentuals) -4,65 -1,32 -5,26

Accés a un pis compartit en lloguer en la capital de província

Cost d'accés lloguer pis compartit (Llar jove) (%/ingressos)* 16,8 % 13,0 % 16,3 %

Variació interanual (punts percentuals) 1,22 1,03 1,20

Cost d'accés lloguer pis compartit (Assalariat/a) (%/salari)* 30,3 % 21,6 % 29,1 %

Variació interanual (punts percentuals) -1,93 -1,20 -1,81

Accés a l'habitatge lliure en propietat amb finançament hipotecari

Cost d'accés propietat (Llar jove) (%/ingressos)* 26,7 % 20,0 % 21,9 %

Variació interanual (punts percentuals) 2,31 1,26 2,26

Cost d'accés propietat (Assalariat/a) (%/salari)* 48,1 % 33,2 % 39,1 %

Variació interanual (punts percentuals) -2,31 -2,47 -1,12

* 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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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) 16.167,43
Ingressos mínims (euros mensuals) 1.347,29

Variació interanual 0,06 %
Diferència amb ingressos mitjans llar jove -22,32 % -17,51 % -23,18 % -20,36 % -25,29 % -28,00 %

Diferència amb salari mitjà persona jove 38,31 % 92,70 % 26,21 % 39,70 % 36,97 % 6,31 %

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)* 

Ingressos mínims Variació 
interanual

Diferència amb ingressos
Anuals Mensuals Llar jove Salari jove

Població entre 16 i 29 anys
Comunitat Valenciana 16.167,43 1.347,29 0,06 % -22,32 % 38,31 %
Alacant 17.146,41 1.428,87 -0,43 % -10,89 % 60,32 %
Castelló 13.661,56 1.138,46 -2,88 % -33,41 % 10,83 %
València 15.932,43 1.327,70 1,45 % -27,17 % 30,33 %
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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 %

RÈGIM DE TINENÇA DELS HABITATGES DE LES PERSONES EMANCIPADES

COST EFECTIU DE L'HABITATGE PER A LA POBLACIÓ JOVE
Les persones joves que van aconseguir romandre com emancipades en un habitatge diferent al de la llar familiar 
en la Comunitat Valenciana durant 2020, en plena explosió de la crisi socioeconòmica sorgida arran de la pandèmia 
de la COVID-19, comptaven amb una posició econòmica relativament sòlida ja que, en comparació amb totes les 
llars joves d'Espanya, estaven destinant una menor part dels seus ingressos al pagament del lloguer o la compra 
(20,6 % i 24,8 %, respectivament) i el seu risc de sobreendeutament era inferior (6,6 % del total).
Del que no es van lliurar les llars joves va ser de la forta pujada del cost dels subministraments vinculats a l'ús de 
l'habitatge (aigua, llum, gas…) que, entre 2019 i 2020, en la Comunitat Valenciana va ser del 11,95  % (el 7,59  % a 
Espanya).

16-29 anys 30-34 anys
Cost efectiu de l'habitatge actual (2020) (23)

Import mensual del lloguer imputat (euros) 539,05 426,98

Variació interanual 29,57% 3,78%

%/ingressos nets d'una llar jove 24,8% 19,6%

Variació interanual (punts percentuals) 1,52 -4,88

Import mensual del lloguer (euros) 349,81 375,60

Variació interanual -7,58% -0,49%

%/ingressos nets d'una llar jove 20,6% 34,6%

Variació interanual (punts percentuals) -4,25 3,48

Llars sobreendeutades (2020) (24)

%/llars amb propietat amb hipoteca - * - *

Variació interanual (punts percentuals) - * - *

%/llars en lloguer 12,4% 40,7%

Variació interanual (punts percentuals) -0,94 23,74

%/total llars 6,6% 14,2%

Variació interanual (punts percentuals) 0,99 9,31

Cost dels subministraments i serveis de l'habitatge (2020) (25)

Import mensual (euros) 128,56 130,54

Variació interanual 11,95% -6,37%

%/ingressos nets d'una llar jove 7,1% 7,6%

Variació interanual (punts percentuals) -0,70 -0,83

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 sobreendeutades: 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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*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.

0.7 Taxa d'atur de la població entre 16 i 29 anys
Segon trimestre de 2021

0.5 Taxa d'activitat i ocupació de la població entre 16 i 29 anys
Segon trimestre de 2021
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*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*
Segon trimestre de 2021

0.13 Taxa de temporalitat de la població entre 16 i 34 anys
Segon trimestre de 2021



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/MapasobservatorioCJE




OBSERVATORI
D'EMANCIPACIÓ

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

