DADES ESTADÍSTIQUES
En este apartat es mostren dades referents a indicadors econòmics,
demogràfics, de treball i de vivenda, cada un d'ells a nivell municipal,
comarcal, provincial i de Comunitat Valenciana.
L'icona situada a la dreta de cada dada ens permet veure amb més
detall la informació (gràfics comparatius i taules de dades històriques, així
com la font de la qual s'han obtingut estes dades).
A continuació donem les definicions exactes d'allò que s'ha expressat
en cada indicador.

SOCIO-ECONÒMIC
Indicadors de l'activitat econòmica
PRESSUPOST MITJA PER HABITANT (€/HABITANT)
Quocient entre el pressupost anual i la població total segons el padró.
A nivell comarcal, provincial i de tota la Comunitat Valenciana, només està
considerada la població dels municipis dels quals es coneix el pressupost
anual.
Pressupost municipal preventiu: és el que s'aprova, per a la seua
execució en un exercici econòmic, per l'òrgan que té el poder per a això. En
les entitats locals ho aprova la corporació en sessió plenària.

GASTO MITJÀ PER HABITANT (€/HABITANT)
Quocient entre el total de gastos (a partir de la liquidació del pressupost) i
la població total segons el padró.

DEUTE VIU DEL MUNICIPI (€/HABITANT)
El concepte de deute viu contempla només els deutes amb caixes i bancs
relatives a crèdits financers, valors de renda fixa i préstecs o crèdits
transferits a tercers, excloent-se, per tant, el deute comercial.
Quocient entre el valor de deute viu per ajuntament i la població total
segons el padró.

LÍNIES TELEFÒNIQUES (NÚM. LÍNIES TELEFÒNIQUES X 100 HAB)
Quocient entre el nombre de línies telefòniques fixes a 1 de gener de
l'esmentat any i la població total segons el padró, multiplicat per 100.
A data actual, calculat únicament per als municipis de la Comunitat
Valenciana de més de 1000 habitants a 1 de gener de l'esmentat any.
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VEHICLES TURISMES (NÚM. VEHICLES TURISMES X 100 HAB)
Quocient entre el nombre de turismes i la població total segons el padró,
multiplicat per 100.
Turisme: vehicle automòbil de carretera, que no siga motocicleta, destinat
al trànsit de persones i que tinga un nombre màxim de places assentats per
a adults de nou, inclòs el conductor.

ENTITATS FINANCERES (NÚM. ENTITATS FINANCERES X 1000 HAB)
Quocient entre el nombre d'oficines i la població total segons el padró,
multiplicat per 1000.
Oficines: són els locals dels bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit
que operen de cara al públic, emplaçades en els municipis.
La principal distinció entre les distintes categories és la forma jurídica de
cada tipus de societat.
Les oficines bancàries, oficines de caixes d'estalvi i caixes postals i les
oficines de caixes rurals, laborals i cooperatives de crèdit les regula el Banc
d'Espanya. Totes elles desenvolupen el mateix tipus d'activitat perquè són
entitats de depòsit i crèdit.
Les oficines de seccions de crèdit en cooperatives estan regulades per la
legislació autonòmica. Es distingixen a més per no poder admetre depòsits.
Sense personalitat jurídica independent de la Cooperativa de què formen
part, actuen legalment com a intermediaris financers, limitant les seues
operacions al si de la pròpia cooperativa i als seus socis.

VALOR CADASTRAL MIG (€)
Quocient entre el valor cadastral de les unitats urbanes i el nombre de béns
immobles de naturalesa urbana (nombre d'unitats urbanes).
Unitat urbana: tot immoble amb una relació de propietat perfectament
delimitada a efectes fiscals.
Valor cadastral: és el resultat d'aplicar les Ponències de valors a cada un
dels béns, tenint en compte les característiques físiques consignades en el
Cadastre, conforme a la normativa tècnica de valoració, i el quadro marc de
valors del sòl i de les construccions.
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DIRCE. Directori Central d’Empreses
L’explotació del DIRCE fa referència a les empreses actives a 1 de
gener de cada any. Es du a terme sobre dos tipus d’unitats distintes:
l’Empresa i l’Unitat Local. L’empresa correspon a una unitat organitzativa de
producció de béns i serveis, que gaudeix de certa autonomia de decisió.
L’empresa exercix una o més activitats en un o diversos llocs. L’Unitat Local
correspon a una empresa o una part d’aquesta situada en una ubicació
geogràfica concreta, i des de la qual s’exercixen activitats econòmiques per
compte de la mateixa empresa.
L’empresa es contabilitza en el municipi on s’ubica la seua seu. El
desglossament d’empreses per sector d’activitat que s’oferix per a un
municipi depén del seu tamany i és el següent:
Per a municipis menors de 1.000 habitants, s’oferix només el
nombre total d’empreses actives.
Per a municipis d’entre 1.000 i 5.000 habitants, s’oferix una
classificació reduïda per als principals sectors d’activitat econòmica.
Per a municipis de més de 5.000 habitants, s’oferix una
classificació ampliada que inclou també un desglossament de les
activitats dins del sector serveis.
La protecció de les dades s’ha efectuat del següent mode:
Si el nombre total d’empreses del municipi és menor que 4, apareix
indicat amb la denominació “<4”.
Si el nombre d’empreses d’algun sector és menor que 4, figura
marcat com a Dada protegida pel secret estadístic mitjançant la
denominació “s.e.”. En determinats municipis s’ha aplicat una regla
de confidencialitat secundària per a evitar que puga deduir-se el
nombre d’empreses del sector que s’ha considerat confidencial.
S’ha indicat de manera idèntica al cas anterior.
S’han identificat els municipis amb un nombre total d’empreses
significativament superior al de la mitjana del seu estrat de població,
considerant els municipis que presenten un nombre d’empreses per damunt
de l’interval de confiança (MITJANA ± 2 SIGMA). Per a l’estratificació del
conjunt de municipis segons la seua població s’han definit els següents
estrats:
[0, 2.000]
]2.000, 5.000]
]5.000, 10.000]
]10.000, 20.000]
]20.000, 50.000]
]50.000, 100.000]
>100.000

NOMBRE TOTAL D’EMPRESES (EMPRESES).
Indica el nombre total d’empreses amb seu en el municipi.
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EMPRESES EN EL SECTOR INDÚSTRIA (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Indústria i el nombre total
d’empreses, multiplicat per 100.

EMPRESES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓ (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Construcció i el nombre
total d’empreses, multiplicat per 100.

EMPRESES EN EL SECTOR COMERÇ, TRANSPORT I HOSTALERIA (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Comerç, transport i
hostaleria i el nombre total d’empreses, multiplicat per 100.

EMPRESES EN EL SECTOR SERVEIS (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Serveis i el nombre total
d’empreses, multiplicat per 100.

EMPRESES EN EL SECTOR SERVEIS. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Informació i comunicació
(inclòs en el sector Serveis) i el nombre total d’empreses, multiplicat per
100.

EMPRESES EN EL SECTOR
D’ASSEGURANCES (%).

SERVEIS.

ACTIVITATS

FINANCERES

I

Quocient entre el nombre d’empreses del sector Activitats financeres i
d’assegurances (inclòs en el sector Serveis) i el nombre total d’empreses,
multiplicat per 100.

EMPRESES EN EL SECTOR SERVEIS. ACTVITATS IMMOBILIÀRIES (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Activitats immobiliàries
(inclòs en el sector Serveis) i el nombre total d’empreses, multiplicat per
100.

EMPRESES
TÈCNIQUES

EN

EL

SECTOR

SERVEIS. ACTIVITATS

PROFESSIONALS

I

(%).

Quocient entre el nombre d’empreses del sector Activitats professionals i
tècniques (inclòs en el sector Serveis) i el nombre total d’empreses,
multiplicat per 100.

EMPRESES EN EL SECTOR SERVEIS. EDUCACIÓ, SANITAT I SERVEIS (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Educació, sanitat i serveis
(inclòs en el sector Serveis) i el nombre total d’empreses, multiplicat per
100.

EMPRESES EN EL SECTOR SERVEIS. ALTRES SERVEIS PERSONALS (%).
Quocient entre el nombre d’empreses del sector Altres serveis personals
(inclòs en el sector Serveis) i el nombre total d’empreses, multiplicat per
100.
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NOMBRE

D’EMPRESES

SUPERIOR

A

LA

MITJANA

DEL

SEU

ESTRAT

POBLACIONAL.

Només s’inclou per als municipis amb un nombre d’empreses
significativament superior a la mitjana del seu estrat poblacional, utilitzant
el procediment que s’ha explicat anteriorment.
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Usos de la superfície
SUPERFICÍE DEL MUNICIPI (HA)
Es desglossa la distribució de la superfície del municipi en superfície
urbana i superfície rústica.

SUPERFÍCIE URBANA (HA).
S'entén per sòl de naturalesa urbana el classificat pel planejament
urbanístic com a urbà, els terrenys urbanitzables segons el planejament i
que estiguen inclosos en sectors, la resta del sòl classificat com urbanitzable
a partir del moment d'aprovació de l'instrument urbanístic que ho
desenrotlle i el que reunisca les característiques contingudes en l'article 8
de la Llei 6/1998, sobre Règim del Sòl i Valoracions. Tindran la mateixa
consideració aquells sòls en què puguen exercir-se facultats urbanístiques
equivalents als anteriors segons la legislació autonòmica. El sòl que integre
els béns immobles de característiques especials s'exceptua de tal
consideració.

SUPERFÍCIE RÚSTICA (HA).
S'entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no siga de naturalesa
urbana, ni estiga integrat en un bé immoble de característiques especials.
Els Béns immobles de característiques especials constituïxen un
conjunt complex d'ús especialitzat, integrat per sòl, edificis, instal·lacions i
obres d'urbanització i millora que, pel seu caràcter unitari i per estar lligat
de forma definitiva per al seu funcionament, es configura a efectes
cadastrals com un únic bé immoble.
En concret, tindran esta consideració:
-Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refine de
petroli i les centrals nuclears.
-Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclosos el seu llit o got,
excepte les destinades exclusivament al reg.
-Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.
-Els aeroports i ports comercials.

SUPERFÍCIE URBANA (%).
Quocient entre la superfície urbana del municipi i la superfície total del
municipi, multiplicat per 100.

SUPERFÍCIE RÚSTICA (%).
Quocient entre la superfície rústica del municipi i la superfície total del
municipi, multiplicat per 100.

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA (%).
Quocient entre la superfície agrícola del municipi i la superfície total del
municipi, multiplicat per 100.
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Usos de la superfície - Agricultura
Es desglossa la distribució de la superfície dels terrenys, parcel·les o
recintes amb usos o aprofitaments agraris definits.
La superfície es mostra en hectàrees (hi ha).
Herbacis. Estan constituïts per aquelles plantes la part aèria de les quals té
consistència herbàcia (cereals, lleguminoses, creïlla, cotó, remolatxa,
farratgeres, hortalisses, etc.).
Comprén les superfícies dedicades a horta, hivernacles (i semblants) i terres
arables.
Llenyosos. Constituïts per aquelles plantes la part aèria de les quals té
consistència llenyosa i es caracteritzen per ocupar la terra durant llargs
períodes sense necessitat de ser trasplantats després de cada collita. Els
cultius llenyosos inclouen: cítrics, associació oliverar – Fruiter, oliverar,
fruiters, fruites seques, associació fruites seques – Oliverar, associació vinya
– Fruiter, vinya, associació vinya – Oliverar i associació fruites seques –
Vinya. S'exclouen els arbres forestals i els seus vivers.
Pastos. És entés com qualsevol recurs vegetal que servix d'aliment al
bestiar, bé en pasturatge o com a farratge. Este terme genèric comprén:
Pastiu: comunitat natural dominada per espècies herbàcies que, per
efecte del clima, s'assequen o agosten a l'estiu. La seua densitat és
variable i sovint està esguitat d'espècies llenyoses. S'aprofita per mitjà
de pasturatge extensiu.
Past amb arbratge: bosc o repoblació forestal de densitat variable que
pot permetre el pasturatge extensiu, encara que de forma limitada per
no ser la ramaderia la seua producció principal.
Past arbustiu: past procedent d'espècies llenyoses de menys de 5 metres
d'altura que, generalment, és aprofitat per a pasturatge.
Espècies forestals. S'inclouen en esta modalitat les superfícies cobertes
d'espècies arbòries forestals, que no són utilitzades principalment amb fins
agrícoles o amb altres fins diferents dels forestals. S'inclouen igualment les
superfícies cobertes d'arbres o arbustos forestals que exercixen
principalment una funció de protecció, així com les línies d'arbres que hi ha
fora dels boscos i els límits arbratges que per la seua importància es
considere convenient incloure en la superfície arborada.
Altres espais no agrícoles. Superfícies que, sent agrícoles, no han sigut
utilitzades per raons econòmiques, socials o altres d'anàlogues
característiques. S'inclouen els corrents i superfícies d'aigua, edificacions,
zones urbanes, vials i improductives.
Superfícies especials. Arreplega els espais dedicats a zones concentrades,
zones censurades i illas.
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DEMOGRAFIA
Població
PADRÓ MUNICIPAL (PERSONES)
El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del
municipi. La seua formació, manteniment, revisió i custòdia correspon als
respectius ajuntaments i de la seua actualització s'obté la Revisió del Padró
municipal amb referència a l'1 de gener de cada any, que és aprovada pel
Govern a proposta de l'INE, després de l'informe favorable del Consell
d'Empadronament.
Es mostren els padrons dels dos últims anys dels quals es disposen dades
definitives.

VARIACIÓ PADRÓ (%)
Percentatge de variació entre els dos últims padrons:
Quocient entre la variació dels dos últims padrons i el penúltim padró,
multiplicat per 100.

POBLACIÓ RESPECTE DE LA COMARCA (%)
Percentatge de població que representa el padró d'un municipi respecte al
padró de la comarca a la qual pertany:

POBLACIÓ RESPECTE DE LA PROVÍNCIA (%)
Percentatge de població que representa el padró d'un municipi o d'una
comarca respecte al padró de la província a la qual pertany.

POBLACIÓ RESPECTE DE LA COMUNITAT (%)
Percentatge de població que representa el padró d'un municipi, d'una
comarca o d'una província respecte al padró total de la Comunitat
Valenciana.

DENSITAT DE POBLACIÓ (HAB./KM2)
Quocient entre la població segons el padró i els quilòmetres quadrats.

ESPANYOLS RESIDENTS A L'ESTRANGER(PERSONES)
La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de Règim Local en relació amb el Padró
municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un
Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE).
Les persones inscrites en aquest padró es consideraran veïns del municipi
espanyol que figura en les dades de la seva inscripció únicament a efectes
de l'exercici del dret a sufragi, no constituint en cap cas, població del
municipi.
Per la seva banda, el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals estableix que el PERE es constituirà amb les dades existents
al Registre de Matrícula de cada oficina consular de carrera o secció
consular de les missions diplomàtiques i que les oficines i seccions consulars
remetran a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) la informació necessària
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per a l'elaboració i manteniment d'un fitxer central d'espanyols residents a
l'estranger.
Des de l'any 2009 es publica informació estadística del fitxer central PERE,
amb periodicitat anual i referida a l'1 de gener de cada any.

Característiques de la població (Padró actual)
POBLACIÓ MENOR DE 16 ANYS (%)
Percentatge de població menor de 16 anys respecte al total del padró.

POBLACIÓ DE 16 A 29 ANYS (%)
Percentatge de població de 16 a 29 anys respecte al total del padró.

POBLACIÓ DE 30 A 64 ANYS (%)
Percentatge de població de 30 a 64 anys respecte al total del padró.

POBLACIÓ MAJOR DE 64 ANYS (%)
Percentatge de població major de 64 anys respecte al total del padró.

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA (%)
Quocient entre la suma de la poblacions de menors de 16 anys i majors de
64 i la població de 16 a 64 anys, multiplicat per 100.

POBLACIÓ NASCUDA EN LA CV (PERSONES)
Nombre de persones nascudes a la Comunitat Valenciana segons el padró.

ESTRANGERS (PERSONES)
Nombre de persones amb nacionalitat no espanyola segons el padró.

POBLACIÓ NASCUDA EN LA CV (%)
Percentatge de població nascuda a la Comunitat Valenciana respecte al total
del padró.

ESTRANGERS (%)
Percentatge de població amb nacionalitat no espanyola respecte al
total del padró.

Característiques censals de 2011
Censos de Població:
Són recomptes exhaustius de la població que la legislació obliga a
realitzar de forma periòdica a les Oficines d'Estadística dels països,
normalment cada deu anys, per a conéixer les característiques socials i
demogràfiques dels seus habitants.
El primer cens modern de població, és a dir, prenent com a unitat
d'estudi a tots els habitants, es va realitzar a Espanya en 1768 pel Comte
d'Aranda davall el regnat de Carles III, encara que el primer Cens oficial
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data de 1857. L'últim s'ha dut a terme amb referència a l'1 de novembre
del 2011.
En el cens de 2011, i per raons de confidencialitat, només es
proporcionen dades detallades de municipis amb més de 20.000 habitants,
a més que totes les dades s'arredonixen al sencer múltiple de 5 més
pròxim.
Simultàniament als Censos de Població es realitzen els Censos de
Vivendes perquè així es permet relacionar les característiques dels habitants
amb les vivendes que ocupen.
Les xifres de població que s'inclouen en este apartat tenen una
consideració purament estadística, és a dir, no són xifres oficials de
població. Les xifres oficials són les que es deriven del procediment de
gestió dels padrons municipals, i que es publiquen anualment, amb
referència a 1 de gener, Mitjançant Un Reial Decret a proposta de la
Presidència de l'INE i amb l'informe vinculant del Consell d'Empadronament.

RESIDENTS EN VIVENDES PRINCIPALS (PERSONES)
Total de Residents en vivendes principals segons el cens.
Resident: Un resident és una persona física que en el moment censal té la
seua residència habitual en la vivenda, en l'edifici o en el territori estudiat.
El conjunt de residents en un territori és equivalent al concepte de població
de dret dels Censos anteriors.
Una vivenda familiar és una vivenda destinada a ser habitada per una o
diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, i que no
constituïxen un col·lectiu.
Una vivenda familiar es considera principal quan és utilitzada tota o la
major part de l'any com a residència habitual d'una o més persones.

ANALFABETS I SENSE ESTUDIS (%)
Percentatge d'analfabets i sense estudis respecte als residents en vivendes
principals majors de 16 anys segons el cens.

POBLACIÓ AMB ESTUDIS PRIMARIS (GRAU 1) (%)
Percentatge de població amb estudis primaris (primer grau) respecte als
residents en vivendes principals majors de 16 anys segons el cens.

POBLACIÓ AMB ESTUDIS MITJANS (GRAU 2) (%)
Percentatge de població amb estudis secundaris (segon grau) respecte als
residents en vivendes principals majors de 16 anys segons el cens.
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POBLACIÓ AMB ESTUDIS SUPERIORS (GRAU 3) (%)
Percentatge de població amb estudis de tercer grau respecte als residents
en vivendes principals majors de 16 anys segons el cens.
Nivell d'Estudis (graus):
Classificació del nivell d'estudis per graus. Es considera que una persona ha
aconseguit un determinat nivell d'instrucció quan ha acabat i aprovat tots
els cursos d'eixe nivell i està en condicions, per tant, d'obtindre el títol o
diploma corresponent. Amb els valors següents:
Analfabets: Es considera que una persona és analfabeta quan no sap
llegir o escriure en cap idioma.
Sense estudis: Persones que saben llegir i escriure però van ser menys
de 5 anys a l'escola. Encara que esta categoria és equivalent als “estudis
primaris incomplets” de la Classificació Nacional d'Educació (CNED), s'ha
optat per mantindre la denominació per a facilitar la comparació amb els
Censos anteriors.
Primer grau (primaris): Persones que van ser a escola 5 anys o més
sense completar EGB, AIXÒ o Batxiller Elemental.
Segon grau (secundaris): Es considera que una persona té estudis de
segon grau quan ha acabat AIXÒ, EGB, Batxillerat Elemental, Batxiller
superior, BUP, Batxiller LOGSE, COU, PREU, FP de grau mitjà, FPI,
Oficialía industrial o equivalent, FP de grau superior, FPII, Mestria
industrial o equivalent.
Tercer grau: Es considera que una persona té estudis de tercer grau
quan ha acabat una Diplomatura, Arquitectura o Enginyeria Tècniques, 3
cursos d'una llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura, una llicenciatura,
una Enginyeria o el doctorat.

TREBALL
Desocupació registrada
La inscripció dels demandants d'ocupació es formalitza a través de la
demanda que es tramita en el Centre SERVEF d'Ocupació que correspon al
domicili del treballador. Esta demanda és necessària perquè els centres
d'ocupació gestionen la inserció, la reinserció o la promoció laboral del
treballador i ha de ser renovada periòdicament per a no ser donada de
baixa.
Fins a abril del 2005 s'utilitzava el sistema SILEE (Sistema
d'Informació Laboral d'Ocupació).
Des de maig del 2005 s'utilitza el sistema SISPE. El Sistema
d'Informació dels Servicis Públics d'Ocupació (SISPE), comú a tot Espanya,
permet integrar la informació relativa a la intermediació laboral que duen a
terme els Servicis Públics d'Ocupació, estatal i autonòmics.
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La informació que s'oferix correspon a l'explotació del fitxer de
demandants inscrits en les oficines d'ocupació, en relació a l'últim dia
laborable de cada mes.
Segons l'Orde Ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de 14/03/1985)
que establix els criteris estadístics per al mesurament de la desocupació
registrada, este es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en
les oficines públiques d'ocupació alta l'últim dia del mes, excloent-se les
corresponents als següents col·lectius:
Demandants inscrits sense disponibilitat:
o Sol·liciten servicis aliens a l'ocupació.
o Sol·liciten autoocupació.
o Amb demanda suspesa sense intermediació
Demandants d'ocupació no parats:
o Amb demanda suspesa amb intermediació.
o Jubilats.
o Pensionistes.
o Demandants ocupats o amb relació laboral.
o Perceptors de prestacions adscrits en treballs de col·laboració
social.
Demandants amb expedients de regulació d'ocupació.
o Treballadors fixos discontinus.
o Treballadors eventuals agraris subsidiats.
Demandants afiliats a la Seguretat Social en els règims generals o
autònoms.
Demandants d'un ocupació específica.
Demandants de treball només a domicili.
Demandants de teletreball.
Demandants de treball únicament en l'estranger.
Demandants emigrants amb voluntat de tornada.
Demandants de treball només fora de la seua comunitat de residència.
Demandants que exporten la prestació.
Altres demandants sense ocupació/no ocupats.
Demandants de treball per un període inferior a tres mesos (ocupació
conjuntural).
Demandants de jornada inferior a 20 hores setmanals (a temps parcial).
Demandants estudiants menors de 25 anys o que demanden primera
ocupació si tenen més de 25 anys.

DESOCUPACIÓ REGISTRADA (PERSONES)
Es consideren parades totes lasses persones que complixen els criteris
estadístics per al mesurament de la desocupació registrada detallats
anteriorment.
El gràfic comparatiu mostra la dada de l'últim mes amb les dades
registrades a 31 de març de cada any.
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DESOCUPACIÓ REGISTRADA EN MENORS DE 25 ANYS (%)
Quocient entre la desocupació registrada en menors de 25 anys i el total de
demandants, multiplicat per 100.
El gràfic comparatiu mostra la dada de l'últim mes amb les dades
registrades a 31 de març de cada any.

DESOCUPACIÓ REGISTRADA EN DONES (%)
Quocient entre la desocupació registrada en dones i el total de demandants,
multiplicat per 100.
El gràfic comparatiu mostra la dada de l'últim mes amb les dades
registrades a 31 de març de cada any.

TAXA DE DESOCUPACIÓ REGISTRADA (%)
Quocient entre la desocupació registrada i la població de 16 a 64 anys
segons el padró, multiplicat per 100.
El gràfic comparatiu mostra la dada de l'últim mes amb les dades
registrades a 31 de març de cada any.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA (CONTRACTES)
Nombre de contractes realitzats a persones actives.
El gràfic comparatiu mostra la dada de l'últim mes amb les dades
registrades a 31 de març de cada any.

ÍNDEX DE ROTACIÓ CONTRACTUAL (CONTRACTES/PERSONES)
Quocient entre el nombre de contractes realitzats a persones actives i el
total de persones parades.
El gràfic comparatiu mostra la dada de l'últim mes amb les dades
registrades a 31 de març de cada any.

Desocupació registrada per Sectors d'Activitat
L'Activitat Econòmica indica l'activitat de l'empresa en què treballa el
demandant o l'última en què va treballar, si és demandant no ocupat,
d'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques
vigent
(CNAE-2009).
A partir del mes de març del 2009 les dades de demandants
d'ocupació parats es presenten basant-se en la Classificació Nacional
d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009), la qual cosa suposa una
modificació en la distribució per sectors econòmics i per seccions respecte a
la publicada en els mesos anteriors (que responia a la CNAE 1993).
Esta nova classificació afecta la continuïtat i a la comparabilitat de les dades
per activitats econòmiques, però no a la resta de la informació.
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Sector de l'Activitat Econòmica:
Agricultura
Indústria
Construcció
Servicis
Sense activitat econòmica

DESOCUPACIÓ REGISTRADA EN AGRICULTURA (%)
Quocient entre la desocupació registrada corresponent al Sector d'Activitat
Econòmica “Agricultura” i el total de demandants, multiplicat per 100.

DESOCUPACIÓ REGISTRADA EN INDÚSTRIA (%)
Quocient entre la desocupació registrada corresponent al Sector d'Activitat
Econòmica “Indústria” i el total de demandants, multiplicat per 100.

DESOCUPACIÓ REGISTRADA EN CONSTRUCCIÓ (%)
Quocient entre la desocupació registrada corresponent al Sector d'Activitat
Econòmica “Construcció” i el total de demandants, multiplicat per 100.

DESOCUPACIÓ REGISTRADA EN SERVICIS (%)
Quocient entre la desocupació registrada corresponent al Sector d'Activitat
Econòmica “Servicis” i el total de demandants, multiplicat per 100.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA EN AGRICULTURA (%)
Quocient entre el nombre de contractes realitzats a persones actives
corresponents al Sector d'Activitat Econòmica “Agricultura” i el total de
contractes realitzats a persones actives, multiplicat per 100.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA EN INDÚSTRIA (%)
Quocient entre el nombre de contractes realitzats a persones actives
corresponents al Sector d'Activitat Econòmica “Indústria” i el total de
contractes realitzats a persones actives, multiplicat per 100.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA EN CONSTRUCCIÓ (%)
Quocient entre el nombre de contractes realitzats a persones actives
corresponents al Sector d'Activitat Econòmica “Construcció” i el total de
contractes realitzats a persones actives, multiplicat per 100.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA EN SERVICIS (%)
Quocient entre el nombre de contractes realitzats a persones actives
corresponents al Sector d'Activitat Econòmica “Servicis” i el total de
contractes realitzats a persones actives, multiplicat per 100.
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Afiliats a la Seguretat Social
L'Afiliació és un acte administratiu de la Tresoreria General de la
Seguretat Social pel que es realitza la incorporació al Sistema de la
Seguretat Social d'un subjecte protegit, la qual cosa el convertix a titular de
drets i obligacions amb el mateix.
En general, se sol·licita per l'ocupador per als treballadors per compte
d'altri i pel propi treballador si ho és per compte propi. Dóna lloc a
l'assignació del Número d'Afiliació, de caràcter vitalici i únic per a tot el
Sistema.
Es produïx l'alta en la Seguretat Social quan hi ha una comunicació a
la Tresoreria General de la Seguretat Social de la incorporació d'un
treballador a una activitat que el convertix en un subjecte protegit del
Sistema de Seguretat Social.
De la mateixa manera si es produïx una baixa en la Seguretat Social
ha d'haver-hi una comunicació obligatòria de l'empresari quan un
treballador cessa en l'empresa o el treballador per compte propi quan este
cessa en la seua activitat professional.
Un treballador per compte d'altri és tota persona física que
voluntàriament presta els seus servicis retribuïts per compte d'altri i dins de
l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona, física o jurídica,
denominada ocupador o empresari.
Un Autònom és un treballador per compte propi, major de 18 anys,
que realitza de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica a
títol lucratiu, en territori nacional, sense subjecció per ella a contracte de
treball i encara que utilitze el servici remunerat d'altres persones, siga o no
titular de l'empresa, activitat que l'obliga a la inclusió en el Sistema de
Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Per Compte Propi o
autònoms.
Els empleats de llar són treballadors que, en territori nacional, es
dediquen a prestar servicis exclusivament domèstics per a un o més
representants de la llar familiar, en el domicili en què estos habiten i
percebent per això una remuneració. Amb efectes d'1 de gener del 2012
desapareix l'anterior Règim Especial dels Empleats de Llar, i s'integra com a
Sistema Especial en el Règim General de la Seguretat Social.
Un Empresari és tota persona natural o jurídica, encara que la seua
activitat no estiga motivada per ànim de lucre, a la que presten servicis,
amb la consideració de treballadors per compte d'altri, les persones incloses
en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.
Règims de la Seguretat Social
L'estructura del Sistema de la Seguretat Social està integrada pel
Règim General i els Règims Especials establits per a algunes activitats
professionals per la seua naturalesa, les seues peculiars condicions de
temps i lloc, o per l'índole dels seus processos productius.
En l'actualitat són Règims Especials els de Treballadors del Mar,
Mineria del Carbó i Treballadors per compte propi o autònoms. Dins d'este
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últim, hi ha un Sistema Especial per a determinats treballadors agraris per
compte propi.
Amb efectes d'1 de gener del 2012, s'han incorporat al Règim
General com a Sistemes Especials els anteriors Règims Especials de
Treballadors agraris per compte d'altri i d'Empleats de Llar.
Totes les dades d'este apartat es mostren a data de l'últim dia del mes
anterior a l'actual. A més, el gràfic comparatiu mostra la dada de l'últim
d'eixe mes amb les dades registrades a 31 de març de cada any.

Total d'afiliats (persones)
Nombre total de persones que estan donades d'alta en la Seguretat
Social en un municipi a data de l'últim dia del mes anterior. El municipi en
què consta l'alta és en el que està domiciliada l'empresa per a la qual
l'afiliat realitza el seu treball, independentment de si la seua residència està
en este municipi o no.

Taxa d'afiliació (%)
Quocient entre el total d'afiliats d'un municipi i la seua població de 16
a 64 anys segons el padró, multiplicat per 100.

Règim General - (%)
Quocient entre el total d'afiliats de règim general d'un municipi i el
total d'afiliats multiplicat per 100.

Règim General. Sistema Especial Llar - (%)
Quocient entre el total d'afiliats de règim general (Sistema especial
llar) d'un municipi i el total d'afiliats multiplicat per 100.

Règim General. Sistema Especial Agrari - (%)
Quocient entre el total d'afiliats de règim general (Sistema especial
agrari) d'un municipi i el total d'afiliats multiplicat per 100.

Règim Especial. Treballadors autònoms - (%)
Quocient entre el total d'afiliats de règim especial (Treballadors
autònoms) d'un municipi i el total d'afiliats multiplicat per 100.

Règim Especial. Mar - (%)
Quocient entre el total d'afiliats de règim especial (treballadors del
Mar) d'un municipi i el total d'afiliats multiplicat per 100.

Règim Especial. M. Carbó - (%)
Quocient entre el total d'afiliats de règim especial (treballadors de
Mineria del Carbó) d'un municipi i el total d'afiliats multiplicat per 100.
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Afiliats a la seguretat social residents al municipi
Informació sobre treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social
a la Comunitat Valenciana, a partir de l'explotació estadística dels Comptes
de Cotització i Afiliacions a la Seguretat Social. La informació en la qual es
basa aquesta operació prové del Fitxer General d'Afiliació, titularitat de la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i se cedeix trimestralment
per la TGSS i l'Institut Social de la Marina, a través d'un conveni de
col·laboració entre aquests dos organismes i l'Institut Valencià d'Estadística,
l'objectiu és, justament, l'aprofitament amb fins estadístics de la informació
continguda en ell.
En concret, la informació tractada en aquesta operació es basa en els
Comptes de cotització (CCC) en situació d'alta en tots els règims del
sistema de la Seguretat Social, el dígit de província es correspon amb
Alacant, Castelló o València; i en les afiliacions de treballadors en alta, tant
per compte d'altres adscrits a CCC pertanyents a la Comunitat Valenciana
com per compte propi el domicili radique en el territori de la Comunitat
Valenciana.
La data de referència de l'explotació oferta és la de l'últim dia del
trimestre corresponent, si bé cal tenir en compte que la data d'extracció pot
no coincidir exactament amb aquest dia. Per aquest motiu i per la diferent
assignació provincial de l'activitat, en algun cas pot haver diferències
mínimes entre les dades publicades per la Seguretat Social i els continguts
en aquesta operació.
En aquesta explotació es presenta informació per:
- Treballadors afiliats en alta (afiliacions)
- Afiliats estrangers (afiliacions)
- Persones afiliades en alta segons municipi de residència
Afiliacions: una mateixa persona es compta tantes vegades com
situacions de cotització tinga, ja siga en un mateix règim o en diferents.
Afiliats: cada persona es compta un sol cop independentment del
seu nombre d'afiliacions en alta.
L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes
les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única
per a tota la vida del treballador i per a tot el sistema, sense perjudici de les
baixes, altes i altres variacions que amb posterioritat a l'afiliació puguen
produir-se. És a dir, el treballador és afiliat quan comença la seva vida
laboral i és donat d'alta en algun dels règims del Sistema de la Seguretat
Social; aquesta situació es denomina alta inicial; si cessa en la seva
activitat serà donat de baixa, però seguirà afiliat en situació de baixa
laboral. Així mateix, l'ingrés d'un treballador al servei d'una empresa suposa
l'obligació per a l'empresari de comprovar si està afiliat per, en cas
afirmatiu, comunicar l'alta a la seva empresa o, en cas contrari, sol·licitar
l'alta inicial; així mateix, el cessament en el servei obliga a l'empresa a
comunicar la baixa a la mateixa.
S'utilitza la següent classificació:
- Règim General
Sistema especial agrari
Sistema especial de treballadors de la llar
- Règim Especial de Treballadors Autònoms
- Règim Especial del Mar
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A partir de l'1 de Gener de 2012, segons estableix la Llei 28/2011 de
22 de Setembre i el Reial Decret 1620/2011 de4 14 de Novembre, els
règims especial agrari (compte d'altre) i treballadors de la llar, s'integren en
el règim General i passen a denominar-Sistema Especial Agrari i Sistema
Especial d'Empleats de Llar.

TOTAL D’AFILIATS (PERSONES)
Nombre total de persones que estan donades d'alta a la Seguretat
Social en un municipi a data de l'últim dia del trimestre anterior. La
informació d'aquesta variable procedeix del domicili que figure en el Padró
municipal d'habitants.

DONES AFILIADES (%)
Quocient entre el nombre de dones que estan donades d'alta a la
Seguretat Social en un municipi i el total d'afiliats del mateix multiplicat per
100. Tots dos a data de l'últim dia del trimestre anterior.
L'històric mostra la dada de l'últim trimestre amb les dades registrades
a 31 de març de cada any.

TAXA D’AFILIACIÓ (%)
Quocient entre el total d'afiliats residents al municipi i la seua població
de 16 a 64 anys segons el padró, multiplicat per 100.

Cens de 2011: Ocupació, activitat i desocupació
Actius (persones)
Població resident en vivendes principals que és econòmicament activa.
Població econòmicament activa: totes les persones de 16 o més anys
que satisfan les condicions necessàries per a la seua inclusió entre les
persones ocupades o parades.

Ocupats (persones)
Població resident en vivendes principals que siguen ocupats.
Ocupats: totes aquelles persones de 16 o més anys que tenen un treball
per compte d'altri o que exercixen una activitat per compte propi.

Taxa d'activitat (%)
Percentatge de la població activa de 16 anys o més respecte al total de la
població resident en vivendes principals de 16 anys o més segons el cens.
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BRANCA D'ACTIVITAT
(CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PRINCIPAL DE L'ESTABLIMENT).
Agricultura, ramaderia i pesca, Indústria, Construcció, i Servicis.

Ocupats en agricultura (persones)
Població resident en vivendes principals que treballa en la branca d'activitat
de l'establiment agricultura, ramaderia i pesca segons el cens.

Ocupats en indústria (persones)
Població resident en vivendes principals que treballa en la branca d'activitat
de l'establiment indústria segons el cens.

Ocupats en construcció (persones)
Població resident en vivendes principals que treballa en la branca d'activitat
de l'establiment construcció segons el cens.

Ocupats en servicis (persones)
Població resident en vivendes principals que treballa en la branca d'activitat
de l'establiment servicis segons el cens.

Ocupats en agricultura (%)
Percentatge de població resident en vivendes principals que treballa en
l'agricultura, ramaderia i pesca respecte a la població ocupada segons el
cens.

Ocupats en indústria (%)
Percentatge de població resident en vivendes principals que treballa en la
indústria respecte a la població ocupada segons el cens.

Ocupats en construcció (%)
Percentatge de població resident en vivendes principals que treballa en la
construcció respecte a la població ocupada segons el cens.

Ocupats en servicis (%)
Percentatge de població resident en vivendes principals que treballa en el
sector servicis respecte a la població ocupada segons el cens.
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VIVENDA
Transaccions Immobiliàries
Total de vivendes (núm.)
L'Estadística de transaccions immobiliàries difon el nombre de
compravendes de vivendes formalitzades en escriptura pública davant de
notari. No inclou les vivendes que han sigut objecte de transmissió a través
d'actes jurídics diferents de la compravenda.
El municipi que es té en compte és aquell en què radica la vivenda –Lliure o
protegida- objecte de la compravenda.
L'estadística és elaborada pel Ministeri de la Vivenda a partir de dades
administratives, generats en les Notaries i remesos al Ministeri pel Consell
General del Notariat, prèvia depuració i validació.

Vivenda nova (núm.)
La classificació de les vivendes en noves o usades es realitza en funció de la
numeració de les transmissions realitzades. Així si és la primera transmissió
en l'escriptura de compravenda, normalment realitzades pel promotor o
constructor a favor del primer adquirent, la vivenda es classifica com a
nova.

Vivenda de segona mà (núm.)
La resta de les transmissions, és a dir quan existixen més d'una transmissió
en l'escriptura pública es classifica com de segona mà.
S'exclouen les vivendes que han sigut objecte de transmissió a través
d'actes jurídics diferents de la compravenda (En este tipus s'inclouen les
transmissions de vivendes per herències, etc….).

Preu Bàsic Nacional (€/m2)
Preu fixat en el REIAL DECRET 14/2008, d'11 de gener, pel que es modifica
el Reial Decret 801/2005, d'1 de juliol, pel que s'aprova el Pla Estatal 20052008, per a afavorir l'accés dels ciutadans a la vivenda.
Quantia del preu bàsic nacional és de 758 euros per metre quadrat de
superfície útil.

Preu màxim VP Règim General – 2009/2012 (€/m2)
Preu màxim de Vivenda protegida de règim general segons el “Pla de
Vivenda 2009-2012: Ajudes als compradors de vivendes protegides de nova
construcció”.
Les Vivendes protegides de règim general són les vivendes destinades a
adquirents amb ingressos familiars que no excedisquen de 4,5 vegades
l'IPREM (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples) i el preu màxim de
venda de les quals, per metre quadrat de superfície útil computable a
l'efecte de finançament, no excedisca d'1,60 vegades el MBE (mòdul bàsic
estatal).
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Preu màxim VP Règim Concertat – 2009/2012 (€/m2)
Preu màxim de Vivenda protegida de règim concertat segons el “Pla de
Vivenda 2009-2012: Ajudes als compradors de vivendes protegides de nova
construcció”.
Les Vivendes protegides de règim concertat són les Vivendes destinades a
adquirents amb ingressos familiars que no excedisquen de 6,5 vegades
l'IPREM (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples) i el preu màxim de
venda de les quals, per metre quadrat de superfície útil computable a
l'efecte de finançament, no excedisca d'1,80 vegades el MBE (mòdul bàsic
estatal).

Preu màxim VP Règim Especial – 2009/2012 (€/m2)
Preu màxim de Vivenda protegida de règim especial segons el “Pla de
Vivenda 2009-2012: Ajudes als compradors de vivendes protegides de nova
construcció”.
Les Vivendes protegides de règim especial són les Vivendes destinades a
adquirents amb ingressos familiars que no excedisquen de 2,5 vegades
l'IPREM (Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples) i el preu màxim de
venda de les quals, per metre quadrat de superfície útil computable a
l'efecte de finançament, no excedisca d'1,50 vegades el MBE (mòdul bàsic
estatal).

Preu màxim Vivendes Usades – 2009/2012 (€/m2)
Preu màxim de Vivenda Usada segons el “Pla de Vivenda 2009-2012:
Ajudes a compradors de vivendes usades”.
Les Vivendes usades són les vivendes lliures l'adquisició de les quals és a
títol onerós en segona o posterior transmissió.

Edificació de nova planta
Vivendes de nova planta (núm.)
Nombre de vivendes d'edificació de nova planta.

Edificació de nova planta: és aquella obra major que dóna lloc a un nou
edifici, independentment de si ha existit demolició total prèvia d'un altre
edifici o no.
Les dades totals de província i Comunitat Valenciana inclouen les
estimacions dels municipis sense informació o amb informació incompleta.
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Cens de vivendes
Total de vivendes familiars (núm.)
Nombre total de vivendes familiars segons l’últim cens de vivendes.
Vivenda: recinte estructuralment separat i independent que, per la forma
en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut
per a ser habitat per persones o encara que no fóra així, constituïx la
residència habitual d'algú en el moment censal. No es consideren vivendes
els recintes que, a pesar d'estar concebuts per a habitació humana, en el
moment censal estan dedicats totalment a altres fins.
CLASSIFICACIÓ DETALLADA DE TIPUS DE VIVENDA.
Principals (Convencionals, Allotjaments), Secundàries, Buides, i un altre
tipus.

Vivendes principals (núm.)
Nombre de Vivendes principals l’últim cens de vivendes.
Vivenda principal: quan és utilitzada tota o la major part de l'any com
a residència habitual d'una o més persones.
Dins de les vivendes principals estan considerades les vivendes
convencionals i els Allotjaments.
Vivenda convencional: quan és residència habitual del menys una
persona.
Allotjaments: aquells recintes que constituïxen la residència habitual
d'una o diverses persones en el moment del cens, a pesar de no
respondre a la definició de vivenda, bé per ser mòbils, semipermanents
o improvisats, o bé perquè no hagen sigut concebuts en un principi amb
fins residencials.

Vivendes secundàries (núm.)
Nombre de Vivendes secundàries segons l’últim cens de vivendes.
Vivenda Secundària: quan és utilitzada només part de l'any, de forma
estacional, periòdica o esporàdica i no constituïx residència habitual
d'una o diverses persones.

Vivendes buides (núm.)
Nombre de Vivendes buides segons l’últim cens de vivendes.
Vivenda desocupada o buida: quan no és la residència habitual de
cap persona ni és utilitzada de forma estacional, periòdica o esporàdica
per ningú. Es tracta de vivendes deshabitades.

Total vivendes col·lectives (núm.)
Nombre de vivendes o establiments col·lectius segons l'últim cens de
vivendes.
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Vivenda col·lectiva (o establiment col·lectiu): Vivenda destinada a ser
habitada per un col·lectiu, és a dir, per un grup de persones sotmeses a una
autoritat o règim comú no basat en llaços familiars ni de convivència, com
per exemple residències de persones majors, quarters, convents,
institucions per a discapacitats, presons,.... , sempre que almenys una
persona residisca habitualment en l'establiment.
Si en la data de referència censal, no hi ha persones residint
habitualment no es considera establiment col·lectiu sinó local. La vivenda
col·lectiva pot ocupar només parcialment un edifici o, més sovint, la totalitat
del mateix.
Vivenda Local: Recinte estructuralment separat i independent (en el
mateix sentit que en la definició de vivenda) que no està exclusivament
dedicat a vivenda familiar i en el que es porten o es poden dur a terme
activitats econòmiques dependents d'una empresa o institució. El recinte ha
d'estar situat en un edifici, ocupant-lo totalment o parcialment.
Resident habitual: Es considera resident en un establiment col·lectiu
aquella persona que porta residint o espera residir un any en ell,
independentment de la seua situació d'empadronament, però també se'ls
pregunta a les persones per esta circumstància.
Es consideren els següents tipus d'establiments col·lectius: hotels
o anàlegs, residències de treballadors, hospitals psiquiàtrics o de llarga
estada, residències de persones majors, institucions per a persones amb
discapacitat, altres institucions d'assistència social a la infància, joventut...,
institucions religioses (monestirs, abadies...), establiments militars
(quarters...), institucions penitenciàries (presons, reformatoris...) i altres
tipus de col·lectiu.
En particular en el primer tipus de col·lectius, a diferència dels
restants, és freqüent que no hi haja persones residint amb caràcter habitual
sinó simplement passant temporades, d'acord amb les definicions censals
en estos casos no es consideren col·lectius sinó locals.
A diferència de censos anteriors en este no es consideren
establiments col·lectius els tipus següents: hospitals generals i especials de
curta estada, on no hi ha ningú residint habitualment ja que les estades en
estos hospitals són inferiors a 12 mesos, albergs de persones en situació
d'exclusió social, per considerar que les persones que acudixen als mateixos
disposen d'una residència o són persones sense llar, ni els col·legis majors,
residències d'estudiants, internats, acadèmies i escoles militars o seminaris,
ja que en tots estos casos els residents s'han de censar en la vivenda
familiar.
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