OBSERVATORI MARINA ALTA

FICHA METODOLÓGICA MERCADO DE TRABAJO

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Tasa de actividad
Indicador
Tasa de actividad total en población de 16 a 64 años
Descripción
Porcentaje de población activa con respecto a la población de 16 a 64 años
Metodología de cálculo
Calculado por PEGV. (Colectivo de personas en Población activa / Población de 16-64 años) x
100
Unidad de medida
Porcentaje (%)
Fuente
PGVE, Indicadores del mercado de trabajo
Proporcionado por
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Comarca, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Trimestral
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
La tasa de actividad refleja la capacidad de la población de generar fuerza de trabajo.
Personas de 16 y más años que durante la semana de referencia (la anterior a la entrevista)
tienen las condiciones para ser incluidas como ocupados o parados.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Tasa de actividad
Indicador
Tasa de actividad por sexo en población de 16 a 64 años
Descripción
Porcentaje de población activa según sexo con respecto a la población de 16 a 64 años según
sexo
Metodología de cálculo
Calculado por PEGV. (Colectivo de personas en Población activa según sexo / Población de
16-64 años según sexo) x 100
Unidad de medida
Porcentaje (%)
Fuente
PGVE, Indicadores del mercado de trabajo
Proporcionado por
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Comarca, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Trimestral
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
La tasa de actividad refleja la capacidad de la población de generar fuerza de trabajo.
Personas de 16 y más años que durante la semana de referencia (la anterior a la entrevista)
tienen las condiciones para ser incluidas como ocupados o parados.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Tasa de ocupación
Indicador
Tasa de ocupación total en población de 16 a 64 años
Descripción
Porcentaje de población ocupada con respecto a la población de 16 a 64 años
Metodología de cálculo
Calculado por PEGV. (Total personas ocupadas / Población de 16-64 años) x 100
Unidad de medida
Porcentaje (%)
Fuente
PGVE, Indicadores del mercado de trabajo
Proporcionado por
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Comarca, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Trimestral
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
La tasa de ocupación o tasa de empleo indica la población que trabaja.
Personas de 16 y más años que en la semana de referencia han estado trabajando durante al
menos una hora a cambio de una retribución por cuenta ajena (asalariados) o ejerciendo una
actividad por cuenta propia. Los asalariados se clasifican según su relación laboral en
indefinidos y temporales (que tienen fijado el fin de su contrato o relación laboral).

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Tasa de ocupación
Indicador
Tasa de ocupación por sexo en población de 16 a 64 años
Descripción
Porcentaje de población ocupada según sexo con respecto a la población de 16 a 64 años
según sexo
Metodología de cálculo
Calculado por PEGV. (Personas ocupadas según sexo / Población de 16-64 años según sexo) x
100
Unidad de medida
Porcentaje (%)
Fuente
PGVE, Indicadores del mercado de trabajo
Proporcionado por
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Comarca, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Trimestral
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
La tasa de ocupación o tasa de empleo indica la población que trabaja.
Personas de 16 y más años que en la semana de referencia han estado trabajando durante al
menos una hora a cambio de una retribución por cuenta ajena (asalariados) o ejerciendo una
actividad por cuenta propia. Los asalariados se clasifican según su relación laboral en
indefinidos y temporales (que tienen fijado el fin de su contrato o relación laboral).

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Tasa de paro
Indicador
Tasa de paro (estimación)
Descripción
Porcentaje de parados con respecto a la población activa
Metodología de cálculo
(Parados en el trimestre / (Número de afiliados + Número de parados)) x 100
Unidad de medida
Porcentaje (%)
Fuente
SERVEF
Proporcionado por
SERVEF
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
La tasa de paro indica la población que se encuentra desempleada. Este cálculo se toma como
base los demandantes activos parados registrados el último mes del trimestre publicados por
el Labora y se divide por la población activa, que es el resultado obtenido con los datos del
número de afiliados + el número de demandantes activos de empleo.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Tasa de afiliación
Indicador
Tasa de afiliación
Descripción
Porcentaje entre el total de afiliaciones con respecto a la población activa
Metodología de cálculo
(Afiliaciones en el trimestre / Estimación de la población activa del año) x 100
Unidad de medida
Porcentaje (%)
Fuente
PEGV, Indicadores de mercado de trabajo
Proporcionado por
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones

Este indicador contabiliza la población afiliada a la Tesorería General de la Seguridad Social,
considerando exclusivamente el municipio donde se ha realizado la afiliación, que no tiene
por qué coincidir con el de residencia del afiliado. El objetivo de esta estadística es la obtención
de información sobre trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en la Comunitat
Valenciana, a partir de la explotación estadística de las Cuentas de Cotización y Afiliaciones a
la Seguridad Social. La información en que se basa esta operación proviene del Fichero
General de Afiliación, titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y se
cede trimestralmente por la TGSS y el Instituto Social de la Marina, a los que corresponde su
gestión, a través de un convenio de colaboración entre estos dos organismos y el Instituto
Valenciano de Estadística, cuyo objetivo es, justamente, el aprovechamiento con fines
estadísticos de la información que contiene. En concreto, la información tratada en esta
operación se basa en las Cuentas de Cotización (CCC) en situación de alta en todos los
regímenes del sistema de la Seguridad Social y en las afiliaciones de trabajadores en alta, tanto
por cuenta ajena adscritos a CCC pertenecientes a la Comunitat Valenciana como por cuenta
propia cuyo domicilio radique en el territorio de la Comunitat Valenciana. En esta explotación
se presenta información para los siguientes colectivos:
- afiliaciones de personas afiliadas en alta
- afiliaciones de personas afiliadas extranjeras
- personas afiliadas en alta
Afiliación: la afiliación al Sistema de la Seguridad Social es obligatoria para todas las personas
incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social, y única para toda la vida del
trabajador y para todo el Sistema, sin perjuicio de las bajas, altas y el resto de variaciones que
después de la afiliación puedan producirse. Es decir, el trabajador es afiliado cuando empieza
su vida laboral y es dado de alta en alguno de los regímenes del sistema de la seguridad social;
esta situación se denomina alta inicial; si cesa en su actividad será dado de baja, pero seguirá
afiliado en situación de baja laboral. Asimismo, el ingreso de un trabajador al servicio de una
empresa supone la obligación para el empresario de comprobar si está afiliado para, en caso
afirmativo, comunicar el alta en su empresa o, en caso contrario, solicitar el alta inicial;
asimismo, el cese en el servicio obliga la empresa a comunicar la baja. Se utiliza la siguiente
clasificación:
- Régimen General
Sistema Especial Agrario
Sistema Especial de Empleados del Hogar
- Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
- Régimen Especial del Mar
A partir del 1 de enero de 2012, según establece la Ley 28/2011 de 22 de septiembre y el Real
Decreto 1.620/2011, de 14 de noviembre, los Regímenes Especial Agrario (cuenta ajena) y
Empleados del Hogar se integran en el Régimen General y pasan a denominarse Sistema
Especial Agrario y Sistema Especial de Empleados del Hogar.
En las variables de afiliaciones una misma persona se cuenta tantas veces como situaciones
de cotización tenga, ya sea en un mismo régimen o en diferentes. En la variable de personas
afiliadas cada persona se cuenta una sola vez, con independencia de su número de afiliaciones
en alta. Los datos por sectores y secciones de actividad siguen la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE-09). La fecha de referencia es la del último día del trimestre
correspondiente, si bien hay que tener en cuenta que la fecha de extracción puede no coincidir
exactamente con este día.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Demandantes de empleo
Indicador
Demandantes de empleo total
Descripción
Número de demandantes activos de empleo total
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones

Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes
Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes, excluyéndose las correspondientes a los
siguientes colectivos:
Demandantes inscritos sin disponibilidad:
–Solicitan servicios ajenos al empleo
–Solicitan autoempleo
–Con demanda suspendida sin intermediación
Demandantes de empleo no parados:
–Con demanda suspendida con intermediación
–Jubilados
–Pensionistas
–Demandantes ocupados o con relación laboral
–Perceptores de prestaciones adscritos en trabajos de colaboración social
–Demandantes con expedientes de regulación de empleo
–Trabajadores fijos discontinuos
–Trabajadores eventuales agrarios subsidiados
–Demandantes afiliados a la Seguridad Social en los regímenes generales o autónomos
–Demandantes de un empleo específico
–Demandantes de trabajo sólo a domicilio
–Demandantes de tele-trabajo
–Demandantes de trabajo únicamente en el extranjero
–Demandantes emigrantes con voluntad de regreso
–Demandantes de trabajo sólo fuera de su comunidad de residencia
–Demandantes que exportan la prestación
–Otros demandantes sin empleo/no ocupados
–Demandantes de trabajo por un período inferior a tres meses (empleo coyuntural)
–Demandantes de jornada inferior a 20 horas semanales (a tiempo parcial)
–Demandantes estudiantes menores de 25 años o que demandan primer empleo si tienen
más de 25 años

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Demandantes de empleo
Indicador
Demandantes de empleo según sexo
Descripción
Número de demandantes activos de empleo total según sexo
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Número de demandantes activos de empleo registrados en las oficinas de empleo.
Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes.
Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Demandantes de empleo
Indicador
Demandantes de empleo según edad
Descripción
Número de demandantes activos de empleo total según grupos de edad
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Número de demandantes activos de empleo registrados en las oficinas de empleo.
Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes.
Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Demandantes de empleo
Indicador
Demandantes de empleo según sector de actividad
Descripción
Número de demandantes activos de empleo total según sector de actividad
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Número de demandantes activos de empleo registrados en las oficinas de empleo.
Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes.
Demandante parado: es la persona que se encuentra sin trabajo y demanda empleo, estando
registrada con ese fin en las oficinas de empleo. Según la Orden Ministerial de 11 de marzo de
1985 (BOE de 14/03/1985) que establece los criterios estadísticos para la medición del paro
registrado, éste se corresponde con el número de demandas de empleo en las oficinas
públicas de empleo en alta el último día del mes.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Afiliados a la Seguridad Social
Indicador
Afiliados a la Seguridad Social total
Descripción
Número de trabajadores afiliados a la seguridad social total
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Seguridad Social
Proporcionado por
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones

Estadística de Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. El objetivo de esta estadística es la
obtención de información sobre trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de la explotación estadística de las Cuentas de Cotización y
Afiliaciones a la Seguridad Social. La información en que se basa esta operación proviene del
Fichero General de Afiliación, titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
y se cede trimestralmente por la TGSS y el Instituto Social de la Marina, a los que corresponde
su gestión, a través de un convenio de colaboración entre estos dos organismos y el Instituto
Valenciano de Estadística, cuyo objetivo es, justamente, el aprovechamiento con fines
estadísticos de la información que contiene. Los trabajadores encuadrados en los regímenes
especiales de los funcionarios públicos, civiles y militares, gestionados por los organismos
MUFACE, MUGEJU y ISFAS no forman parte, en consecuencia, de esta estadística. En esta
explotación se presenta información para los siguientes colectivos:
-afiliaciones de personas afiliadas en alta
-afiliaciones de personas afiliadas extranjeras
-personas afiliadas en situación de alta laboral
Afiliación: la afiliación al Sistema de la Seguridad Social es obligatoria para todas las personas
incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social, y única para toda la vida del
trabajador y para todo el Sistema, sin perjuicio de las bajas, altas y el resto de variaciones que
después de la afiliación puedan producirse. Es decir, el trabajador es afiliado cuando empieza
su vida laboral y es dado de alta en alguno de los regímenes del sistema de la seguridad social;
esta situación se denomina alta inicial; si cesa en su actividad será dado de baja, pero seguirá
afiliado en situación de baja laboral. Asimismo, el ingreso de un trabajador al servicio de una
empresa supone la obligación para el empresario de comprobar si está afiliado para, en caso
afirmativo, comunicar el alta en su empresa o, en caso contrario, solicitar el alta inicial;
asimismo, el cese en el servicio obliga la empresa a comunicar la baja.
Régimen: se utiliza la siguiente clasificación:
-Régimen General
-Sistema Especial Agrario
-Sistema Especial de Empleados del Hogar
-Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
-Régimen Especial del Mar
A partir del 1 de enero de 2012, según establece la Ley 28/2011 de 22 de septiembre y el Real
Decreto 1.620/2011, de 14 de noviembre, los Regímenes Especial Agrario (cuenta ajena) y
Empleados del Hogar se integran en el Régimen General y pasan a denominarse Sistema
Especial Agrario y Sistema Especial de Empleados del Hogar. Observaciones En las variables de
afiliaciones una misma persona se cuenta tantas veces como situaciones de cotización tenga,
ya sea en un mismo régimen o en diferentes. En la variable de personas afiliadas cada persona
se cuenta una sola vez, con independencia de su número de afiliaciones en alta. Los datos por
sectores y secciones de actividad siguen la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE-09). La fecha de referencia es la del último día del trimestre correspondiente, si bien
hay que tener en cuenta que la fecha de extracción puede no coincidir exactamente con este
día. Por este motivo y por la diferente asignación provincial de la actividad, en algún caso
puede haber diferencias mínimas entre los datos publicados por la Seguridad Social y los
contenidas en esta operación.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Afiliados a la Seguridad Social
Indicador
Afiliados a la Seguridad Social según sexo
Descripción
Número de trabajadores afiliados a la seguridad social según sexo
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Seguridad Social
Proporcionado por
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Estadística de Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. El objetivo de esta estadística es la
obtención de información sobre trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de la explotación estadística de las Cuentas de Cotización y
Afiliaciones a la Seguridad Social. La información en que se basa esta operación proviene del
Fichero General de Afiliación, titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
y se cede trimestralmente por la TGSS y el Instituto Social de la Marina, a los que corresponde
su gestión, a través de un convenio de colaboración entre estos dos organismos y el Instituto
Valenciano de Estadística, cuyo objetivo es, justamente, el aprovechamiento con fines
estadísticos de la información que contiene. En esta explotación se presenta información para
los siguientes colectivos:
-afiliaciones de personas afiliadas en alta
-afiliaciones de personas afiliadas extranjeras
-personas afiliadas en situación de alta laboral

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Afiliados a la Seguridad Social
Indicador
Afiliados a la Seguridad Social según grupos de edad
Descripción
Número de trabajadores afiliados a la seguridad social según grupos de edad
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Seguridad Social
Proporcionado por
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Estadística de Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. El objetivo de esta estadística es la
obtención de información sobre trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de la explotación estadística de las Cuentas de Cotización y
Afiliaciones a la Seguridad Social. La información en que se basa esta operación proviene del
Fichero General de Afiliación, titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
y se cede trimestralmente por la TGSS y el Instituto Social de la Marina, a los que corresponde
su gestión, a través de un convenio de colaboración entre estos dos organismos y el Instituto
Valenciano de Estadística, cuyo objetivo es, justamente, el aprovechamiento con fines
estadísticos de la información que contiene. En esta explotación se presenta información para
los siguientes colectivos:
-afiliaciones de personas afiliadas en alta
-afiliaciones de personas afiliadas extranjeras
-personas afiliadas en situación de alta laboral

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Afiliados a la Seguridad Social
Indicador
Afiliados a la Seguridad Social según régimen de actividad
Descripción
Número de trabajadores afiliados a la seguridad social según régimen de actividad
Metodología de cálculo
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Seguridad Social
Proporcionado por
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Estadística de Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. El objetivo de esta estadística es la
obtención de información sobre trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de la explotación estadística de las Cuentas de Cotización y
Afiliaciones a la Seguridad Social. La información en que se basa esta operación proviene del
Fichero General de Afiliación, titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
y se cede trimestralmente por la TGSS y el Instituto Social de la Marina, a los que corresponde
su gestión, a través de un convenio de colaboración entre estos dos organismos y el Instituto
Valenciano de Estadística, cuyo objetivo es, justamente, el aprovechamiento con fines
estadísticos de la información que contiene. En esta explotación se presenta información para
los siguientes colectivos:
-afiliaciones de personas afiliadas en alta
-afiliaciones de personas afiliadas extranjeras
-personas afiliadas en situación de alta laboral

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo
Indicador
Número de Contratos de Trabajo total
Descripción
Número de contratos de trabajo registrados total
Metodología de cálculo
Sumatorio total de los contratos registrados de trabajo mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de éste, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese período de tiempo, con independencia de
cuándo fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según sexo
Indicador
Número de contratos de trabajo registrados según sexo
Descripción
Sumatorio de los contratos de trabajo por sexo mes a mes
Metodología de cálculo
Sumatorio total de los contratos registrados de trabajo mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de
cuando fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según sexo
Indicador
Contratos de trabajo según sexo (%)
Descripción
Porcentaje de número de contratos de trabajo registrados según sexo
Metodología de cálculo
Sumatorio de contratos por sexo mes a mes/Sumatorio total de contratos registrados mes a
mes
Unidad de medida
Porcentaje (%) de número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de
cuando fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según edad
Indicador
Contratos de trabajo registrados según edad
Descripción
Número de contratos de trabajo registrados según edad
Metodología de cálculo
Sumatorio de los contratos de trabajo por edad mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de
cuando fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.
Edad del demandante calculada el último día del mes de referencia de los datos. Se agrupan
en los siguientes tramos:
16-24 años
De 25 a 44
Mayores de 44

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según edad
Indicador
Contratos de trabajo según edad (%)
Descripción
Porcentaje de número de contratos de trabajo registrados según edad
Metodología de cálculo
Sumatorio de contratos por grupo de edad mes a mes/Sumatorio total de contratos
registrados mes a mes
Unidad de medida
Porcentaje (%) de número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de
cuando fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.
Edad del demandante calculada el último día del mes de referencia de los datos. Se agrupan
en los siguientes tramos:
16-24 años
De 25 a 44
Mayores de 44

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según nivel de estudios
Indicador
Contratos de trabajo según nivel de estudios
Descripción
Número de contratos de trabajo registrados según nivel de estudios
Metodología de cálculo
Sumatorio de los contratos de trabajo por nivel de estudios mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de
cuando fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según nivel de estudios
Indicador
Contratos de trabajo según nivel de estudios (%)
Descripción
Porcentaje de número de contratos de trabajo registrados según nivel de estudios
Metodología de cálculo
Sumatorio de contratos por tipo de contrato de trabajo mes a mes/Sumatorio total de
contratos registrados mes a mes
Unidad de medida
Porcentaje (%) de número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de
cuando fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según sector de actividad
Indicador
Contratos de trabajo según sector de actividad
Descripción
Número de contratos de trabajo registrados según sector de actividad
Metodología de cálculo
Sumatorio de los contratos de trabajo por sector de actividad mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de demandantes de empleo parados a último
día del mes y los contratos registrados en cada mes. El Banco de Datos Territorial ofrece estos
datos con carácter anual: los demandantes parados a 31 de marzo de cada año, y los contratos
por agregación de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos
estadísticos, con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es
el municipio de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de
referencia de los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los
introducidos en la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de
cuando fue presentado el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a
la misma. El ámbito territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo. Sector de
actividad económica: indica la actividad de la empresa en la que trabaja el contratado o
demandante ocupado o la última en que trabajó el demandante no ocupado. Los sectores
considerados son:-Agricultura-Industria-Construcción-Servicios-Sin actividad económica (sólo
para demandantes no ocupados. A partir del mes de marzo de 2009 los datos por sectores de
actividad económica se basan en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009
(CNAE 2009), lo que supone una modificación en la distribución por sectores económicos
respecto a períodos anteriores en los que se utilizaba la CNAE 1993 y que afecta a la
comparabilidad de la serie temporal.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según sector de actividad
Indicador
Contratos de trabajo según sector de actividad (%)
Descripción
Porcentaje de número de contratos de trabajo registrados según sector de actividad
Metodología de cálculo
Sumatorio de contratos registrados por sector de actividad mes a mes/Sumatorio total de
contratos registrados mes a mes
Unidad de medida
Porcentaje (%) de número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de los contratos registrados en cada mes. El
Banco de Datos Territorial ofrece estos datos con carácter anual: los contratos por agregación
de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos estadísticos,
con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es el municipio
de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de referencia de
los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los introducidos en
la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de cuando fue presentado
el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a la misma. El ámbito
territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo. Sector de actividad económica:
indica la actividad de la empresa en la que trabaja el contratado o demandante ocupado o la
última en que trabajó el demandante no ocupado. Los sectores considerados son:-AgriculturaIndustria-Construcción-Servicios-Sin actividad económica (sólo para demandantes no
ocupados. A partir del mes de marzo de 2009 los datos por sectores de actividad económica
se basan en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas2009 (CNAE 2009), lo que
supone una modificación en la distribución por sectores económicos respecto a períodos
anteriores en los que se utilizaba la CNAE 1993 y que afecta a la comparabilidad de la serie
temporal.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según grupo de ocupación
Indicador
Contratos de trabajo según grupo de ocupación
Descripción
Número de contratos de trabajo registrados según grupo de ocupación
Metodología de cálculo
Sumatorio de los contratos de trabajo por grupo de ocupación mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de los contratos registrados en cada mes. El
Banco de Datos Territorial ofrece estos datos con carácter anual: los contratos por agregación
de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos estadísticos,
con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es el municipio
de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de referencia de
los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los introducidos en
la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de cuando fue presentado
el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a la misma. El ámbito
territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo. A partir del mes de enero de
2011 los datos por grupo de ocupación se presentan en base a la Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO2011), lo que no afecta, para el detalle ofrecido, a la continuidad y
comparabilidad de los datos respecto a períodos anteriores en los que se empleaba la CON
1994.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según grupo de ocupación
Indicador
Contratos de trabajo según grupo de ocupación (%)
Descripción
Porcentaje de número de contratos de trabajo registrados según grupo de ocupación
Metodología de cálculo
Sumatorio de contratos registrados por grupo de ocupación mes a mes/Sumatorio total de
contratos registrados mes a mes
Unidad de medida
Porcentaje (%) de número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de los contratos registrados en cada mes. El
Banco de Datos Territorial ofrece estos datos con carácter anual: los contratos por agregación
de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos estadísticos,
con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es el municipio
de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de referencia de
los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los introducidos en
la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de cuando fue presentado
el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a la misma. El ámbito
territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo. A partir del mes de enero de
2011 los datos por grupo de ocupación se presentan en base a la Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO2011), lo que no afecta, para el detalle ofrecido, a la continuidad y
comparabilidad de los datos respecto a períodos anteriores en los que se empleaba la CON
1994.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según duración
Indicador
Contratos de trabajo según duración
Descripción
Número de contratos de trabajo registrados según duración del contrato
Metodología de cálculo
Sumatorio de los contratos de trabajo por duración mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de los contratos registrados en cada mes. El
Banco de Datos Territorial ofrece estos datos con carácter anual: los contratos por agregación
de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos estadísticos,
con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es el municipio
de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de referencia de
los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los introducidos en
la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de cuando fue presentado
el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a la misma. El ámbito
territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo. Los tipos de contrato incluyen:la categoría “indefinidos” incluye las transformaciones de contratos temporales en
indefinidos.-la categoría “temporales” incluye los contratos de formación.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según duración
Indicador
Contratos de trabajo según duración (%)
Descripción
Porcentaje de número de contratos de trabajo registrados según duración del contrato
Metodología de cálculo
Sumatorio de contratos registrados por contratos de trabajo según duración mes a
mes/Sumatorio total de contratos registrados mes a mes
Unidad de medida
Porcentaje (%) de número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de los contratos registrados en cada mes. El
Banco de Datos Territorial ofrece estos datos con carácter anual: los contratos por agregación
de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos estadísticos,
con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es el municipio
de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de referencia de
los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los introducidos en
la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de cuando fue presentado
el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a la misma. El ámbito
territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo. Los tipos de contrato incluyen:la categoría “indefinidos” incluye las transformaciones de contratos temporales en
indefinidos.-la categoría “temporales” incluye los contratos de formación.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según tipo de jornada
Indicador
Contratos de trabajo según tipo de jornada
Descripción
Número de contratos de trabajo registrados según tipo de jornada
Metodología de cálculo
Sumatorio de los contratos de trabajo por tipo de jornada mes a mes
Unidad de medida
Número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de los contratos registrados en cada mes. El
Banco de Datos Territorial ofrece estos datos con carácter anual: los contratos por agregación
de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos estadísticos,
con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es el municipio
de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de referencia de
los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los introducidos en
la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de cuando fue presentado
el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a la misma. El ámbito
territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.
TIPO DE JORNADA:
-Completa Se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable a un trabajador a
tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de
trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún
trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo
prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.
-Parcial: cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al
día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.

Tipo de indicador
Mercado de trabajo
Clasificación
Mercado de Trabajo > Contratos de Trabajo según tipo de jornada
Indicador
Contratos de trabajo según tipo de jornada (%)
Descripción
Porcentaje de número de contratos de trabajo registrados según tipo de jornada
Metodología de cálculo
Sumatorio de contratos registrados por contratos de trabajo según tipo de jornada mes a
mes/Sumatorio total de contratos registrados mes a mes
Unidad de medida
Porcentaje (%) de número de personas
Fuente
Labora
Proporcionado por
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Fuente de actualización
Interna
Territorios disponibles
Municipios de la comarca, Comarca, Zonas, Comunidad, Provincia
Periodicidad
Mensual
Periodo de tiempo disponible
Trimestral
Observaciones
Contrato laboral es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a
prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo
la dependencia y subordinación de este, quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios
una remuneración determinada. La estadística de Movimiento Laboral Registrado se elabora
con periodicidad mensual y ofrece los resultados de los contratos registrados en cada mes. El
Banco de Datos Territorial ofrece estos datos con carácter anual: los contratos por agregación
de los datos mensuales. Los demandantes de empleo se contabilizan, a efectos estadísticos,
con fecha de referencia el último día de cada mes natural, el ámbito territorial es el municipio
de residencia del demandante y la edad es la calculada el último día del mes de referencia de
los datos. Los contratos se contabilizan cada mes natural, considerándose los introducidos en
la base de datos durante ese periodo de tiempo, con independencia de cuando fue presentado
el contrato en la oficina de empleo para su registro, o comunicado a la misma. El ámbito
territorial es el municipio donde se sitúa el centro de trabajo.
TIPO DE JORNADA:
-Completa Se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable a un trabajador a
tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de
trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún
trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo
prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.
-Parcial: cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al
día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.

OBSERVATORI MARINA ALTA

FITXA METODOLÒGICA MERCAT DE TREBALL

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Taxa d'activitat
Indicador
Taxa d'activitat total en població de 16 a 64 anys
Descripció
Percentatge de població activa respecte a la població de 16 a 64 anys
Metodologia de càlcul
Calculat per PEGV. (Col·lectiu de persones en Població activa / Població de 16-64 anys) x 100
Unitat de mesura
Percentatge (%)
Font
PGVE, Indicadors del mercat de treball
Proporcionat per
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Comarca, Comunitat, Província
Periodicitat
Trimestral
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
La taxa d'activitat reflecteix la capacitat de la població de generar força de treball.
Persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència (l'anterior a l'entrevista) tenen
les condicions per a ser incloses com ocupats o aturats.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Taxa d'activitat
Indicador
Taxa d'activitat per sexe en població de 16 a 64 anys
Descripció
Percentatge de població activa segons sexe respecte a la població de 16 a 64 anys segons
sexe
Metodologia de càlcul
Calculat per PEGV. (Col·lectiu de persones en Població activa segons sexe / Població de 16-64
anys segons sexe) x 100
Unitat de mesura
Percentatge (%)
Font
PGVE, Indicadors del mercat de treball
Proporcionat per
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Comarca, Comunitat, Província
Periodicitat
Trimestral
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
La taxa d'activitat reflecteix la capacitat de la població de generar força de treball.
Persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència (l'anterior a l'entrevista) tenen
les condicions per a ser incloses com ocupats o aturats.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Taxa d'ocupació
Indicador
Taxa d'ocupació total en població de 16 a 64 anys
Descripció
Percentatge de població ocupada respecte a la població de 16 a 64 anys
Metodologia de càlcul
Calculat per PEGV. (Total persones ocupades / Població de 16-64 anys) x 100
Unitat de mesura
Percentatge (%)
Font
PGVE, Indicadors del mercat de treball
Proporcionat per
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Comarca, Comunitat, Província
Periodicitat
Trimestral
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
La taxa d'ocupació o taxa d'ocupació indica la població que treballa.
Persones de 16 i més anys que en la setmana de referència han estat treballant durant almenys
una hora a canvi d'una retribució per compte d'altri (assalariats) o exercint una activitat per
compte propi. Els assalariats es classifiquen segons la seua relació laboral en indefinits i
temporals (que tenen fixat la fi del seu contracte o relació laboral).

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Taxa d'ocupació
Indicador
Taxa d'ocupació per sexe en població de 16 a 64 anys
Descripció
Percentatge de població ocupada segons sexe respecte a la població de 16 a 64 anys segons
sexe
Metodologia de càlcul
Calculat per PEGV. (Persones ocupades segons sexe / Població de 16-64 anys segons sexe) x
100
Unitat de mesura
Percentatge (%)
Font
PGVE, Indicadors del mercat de treball
Proporcionat per
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Comarca, Comunitat, Província
Periodicitat
Trimestral
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
La taxa d'ocupació o taxa d'ocupació indica la població que treballa.
Persones de 16 i més anys que en la setmana de referència han estat treballant durant almenys
una hora a canvi d'una retribució per compte d'altri (assalariats) o exercint una activitat per
compte propi. Els assalariats es classifiquen segons la seua relació laboral en indefinits i
temporals (que tenen fixat la fi del seu contracte o relació laboral).

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Taxa d'atur
Indicador
Taxa d'atur (estimació)
Descripció
Percentatge d'aturats respecte a la població activa
Metodologia de càlcul
(Aturats en el trimestre / (Número d'afiliats + Nombre d'aturats)) x 100
Unitat de mesura
Percentatge (%)
Font
SERVEF
Proporcionat per
SERVEF
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
La taxa d'atur indica la població que es troba aturada. Aquest càlcul es pren com a base els
demandants actius parats registrats l'últim mes del trimestre publicats pel Labora i es divideix
per la població activa, que és el resultat obtingut amb les dades del nombre d'afiliats + el
nombre de demandants actius d'ocupació.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Taxa d'afiliació
Indicador
Taxa d'afiliació
Descripció
Percentatge entre el total d'afiliacions respecte a la població activa
Metodologia de càlcul
(Afiliacions en el trimestre / Estimació de la població activa de l'any) x 100
Unitat de mesura
Percentatge (%)
Font
PEGV, Indicadors de mercat de treball
Proporcionat per
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions

Aquest indicador comptabilitza la població afiliada a la Tresoreria General de la Seguretat
Social, considerant exclusivament el municipi on s'ha realitzat l'afiliació, que no té per què
coincidir amb el de residència de l'afiliat. L'objectiu d'aquesta estadística és l'obtenció
d'informació sobre treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social en la Comunitat
Valenciana, a partir de l'explotació estadística dels Comptes de Cotització i Afiliacions a la
Seguretat Social. La informació en què 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, als quals correspon la seua gestió, a
través d'un conveni de col·laboració entre aquests dos organismes i l'Institut Valencià
d'Estadística, l'objectiu de la qual és, justament, l'aprofitament amb finalitats estadístics de la
informació que conté. 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 i en les afiliacions de treballadors en alta, tant per compte d'altri adscrits a CCC
pertanyents a la Comunitat Valenciana com per compte propi el domicili del qual radique en
el territori de la Comunitat Valenciana. En aquesta explotació es presenta informació per als
següents col·lectius:
- afiliacions de persones afiliades en alta
- afiliacions de persones afiliades estrangeres
- persones afiliades en alta
Afiliació: 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 la resta de variacions que després
de l'afiliació puguen produir-se. És a dir, el treballador és afiliat quan comença la seua 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 seua 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 a, en cas afirmatiu,
comunicar l'alta en la seua empresa o, en cas contrari, sol·licitar l'alta inicial; així mateix, el
cessament en el servei obliga l'empresa a comunicar la baixa. S'utilitza la següent classificació:
- Règim General
Sistema Especial Agrari
Sistema Especial d'Empleats de la Llar
- Règim Especial de Treballadors Autònoms
- Règim Especial del Mar
A partir de l'1 de gener de 2012, segons estableix la Llei 28/2011 de 22 de setembre i el Reial
decret 1.620/2011, de 14 de novembre, els Règims Especial Agrari (compte alié) i Empleats de
la Llar s'integren en el Règim General i passen a denominar-se Sistema Especial Agrari i Sistema
Especial d'Empleats de la Llar.
En les variables d'afiliacions una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de
cotització tinga, ja siga en un mateix règim o en diferents. En la variable de persones afiliades
cada persona es compta una sola vegada, amb independència del seu nombre d'afiliacions en
alta. Les dades per sectors i seccions d'activitat segueixen la Classificació Nacional d'Activitats
Econòmiques (CNAE-09). La data de referència és la de l'últim dia del trimestre corresponent,
si bé cal tindre en compte que la data d'extracció pot no coincidir exactament amb aquest dia.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Demandants d'ocupació
Indicador
Demandants d'ocupació total
Descripció
Nombre de demandants actius d'ocupació total
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions

Demandant parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant
registrada amb aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març
de 1985 (BOE de 14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur
registrat, aquest es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines
públiques d'ocupació en alta l'últim dia del mes
Demandant parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant
registrada amb aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març
de 1985 (BOE de 14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur
registrat, aquest es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines
públiques d'ocupació en alta l'últim dia del mes, excloent-se les corresponents als següents
col·lectius:
Demandants inscrits sense disponibilitat:
–Sol·liciten serveis aliens a l'ocupació
–Sol·liciten autoocupació
–Amb demanda suspesa sense intermediació
Demandants d'ocupació no parats:
–Amb demanda suspesa amb intermediació
–Jubilats
–Pensionistes
–Demandants ocupats o amb relació laboral
–Perceptors de prestacions adscrits en treballs de col·laboració social
–Demandants amb expedients de regulació d'ocupació
–Treballadors fixos discontinus
–Treballadors eventuals agraris subsidiats
–Demandants afiliats a la Seguretat Social en els règims generals o autònoms
–Demandants d'una ocupació específica
–Demandants de treball només a domicili
–Demandants de tele-treballe
–Demandants de treball únicament a l'estranger
–Demandants emigrants amb voluntat de retorn
–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

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Demandants d'ocupació
Indicador
Demandants d'ocupació segons sexe
Descripció
Nombre de demandants actius d'ocupació total segons sexe
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Nombre de demandants actius d'ocupació registrats en les oficines d'ocupació. Demandant
parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant registrada amb
aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de
14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur registrat, aquest
es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines públiques d'ocupació en
alta l'últim dia del mes.
Demandant parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant
registrada amb aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març
de 1985 (BOE de 14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur
registrat, aquest es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines
públiques d'ocupació en alta l'últim dia del mes.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Demandants d'ocupació
Indicador
Demandants d'ocupació segons edat
Descripció
Nombre de demandants actius d'ocupació total segons grups d'edat
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Nombre de demandants actius d'ocupació registrats en les oficines d'ocupació. Demandant
parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant registrada amb
aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de
14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur registrat, aquest
es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines públiques d'ocupació en
alta l'últim dia del mes.
Demandant parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant
registrada amb aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març
de 1985 (BOE de 14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur
registrat, aquest es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines
públiques d'ocupació en alta l'últim dia del mes.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Demandants d'ocupació
Indicador
Demandants d'ocupació segons sector d'activitat
Descripció
Nombre de demandants actius d'ocupació total segons sector d'activitat
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Nombre de demandants actius d'ocupació registrats en les oficines d'ocupació. Demandant
parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant registrada amb
aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de
14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur registrat, aquest
es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines públiques d'ocupació en
alta l'últim dia del mes.
Demandant parat: és la persona que es troba sense treball i demanda ocupació, estant
registrada amb aqueixa fi en les oficines d'ocupació. Segons l'Ordre Ministerial d'11 de març
de 1985 (BOE de 14/03/1985) que estableix els criteris estadístics per al mesurament de l'atur
registrat, aquest es correspon amb el nombre de demandes d'ocupació en les oficines
públiques d'ocupació en alta l'últim dia del mes.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Afiliats a la Seguretat Social
Indicador
Afiliats a la Seguretat Social total
Descripció
Nombre de treballadors afiliats a la seguretat social total
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Seguretat Social
Proporcionat per
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions

Estadística de Treballadors afiliats a la Seguretat Social. L'objectiu d'aquesta estadística és
l'obtenció d'informació sobre treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de l'explotació estadística dels Comptes de Cotització i
Afiliacions a la Seguretat Social. La informació en què 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, als quals correspon la seua gestió, a
través d'un conveni de col·laboració entre aquests dos organismes i l'Institut Valencià
d'Estadística, l'objectiu de la qual és, justament, l'aprofitament amb finalitats estadístics de la
informació que conté. Els treballadors enquadrats en els règims especials dels funcionaris
públics, civils i militars, gestionats pels organismes MUFACE, MUGEJU i ISFAS no formen part,
en conseqüència, d'aquesta estadística. En aquesta explotació es presenta informació per als
següents col·lectius:
-afiliacions de persones afiliades en alta
-afiliacions de persones afiliades estrangeres
-persones afiliades en situació d'alta laboral
Afiliació: 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 la resta de variacions que després
de l'afiliació puguen produir-se. És a dir, el treballador és afiliat quan comença la seua 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 seua 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 a, en cas afirmatiu,
comunicar l'alta en la seua empresa o, en cas contrari, sol·licitar l'alta inicial; així mateix, el
cessament en el servei obliga l'empresa a comunicar la baixa.
Règim: s'utilitza la següent classificació:
-Règim General
-Sistema Especial Agrari
-Sistema Especial d'Empleats de la Llar
-Règim Especial de Treballadors Autònoms
-Règim Especial del Mar
A partir de l'1 de gener de 2012, segons estableix la Llei 28/2011 de 22 de setembre i el Reial
decret 1.620/2011, de 14 de novembre, els Règims Especial Agrari (compte alié) i Empleats de
la Llar s'integren en el Règim General i passen a denominar-se Sistema Especial Agrari i Sistema
Especial d'Empleats de la Llar. Observacions En les variables d'afiliacions una mateixa persona
es compta tantes vegades com situacions de cotització tinga, ja siga en un mateix règim o en
diferents. En la variable de persones afiliades cada persona es compta una sola vegada, amb
independència del seu nombre d'afiliacions en alta. Les dades per sectors i seccions d'activitat
segueixen la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09). La data de referència
és la de l'últim dia del trimestre corresponent, si bé cal tindre 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-hi diferències mínimes entre les
dades publicades per la Seguretat Social i els contingudes en aquesta operació.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Afiliats a la Seguretat Social
Indicador
Afiliats a la Seguretat Social segons sexe
Descripció
Nombre de treballadors afiliats a la seguretat social segons sexe
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Seguretat Social
Proporcionat per
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Estadística de Treballadors afiliats a la Seguretat Social. L'objectiu d'aquesta estadística és
l'obtenció d'informació sobre treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de l'explotació estadística dels Comptes de Cotització i
Afiliacions a la Seguretat Social. La informació en què 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, als quals correspon la seua gestió, a
través d'un conveni de col·laboració entre aquests dos organismes i l'Institut Valencià
d'Estadística, l'objectiu de la qual és, justament, l'aprofitament amb finalitats estadístics de la
informació que conté. En aquesta explotació es presenta informació per als següents
col·lectius:
-afiliacions de persones afiliades en alta
-afiliacions de persones afiliades estrangeres
-persones afiliades en situació d'alta laboral

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Afiliats a la Seguretat Social
Indicador
Afiliats a la Seguretat Social segons grups d'edat
Descripció
Nombre de treballadors afiliats a la seguretat social segons grups d'edat
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Seguretat Social
Proporcionat per
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Estadística de Treballadors afiliats a la Seguretat Social. L'objectiu d'aquesta estadística és
l'obtenció d'informació sobre treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de l'explotació estadística dels Comptes de Cotització i
Afiliacions a la Seguretat Social. La informació en què 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, als quals correspon la seua gestió, a
través d'un conveni de col·laboració entre aquests dos organismes i l'Institut Valencià
d'Estadística, l'objectiu de la qual és, justament, l'aprofitament amb finalitats estadístics de la
informació que conté. En aquesta explotació es presenta informació per als següents
col·lectius:
-afiliacions de persones afiliades en alta
-afiliacions de persones afiliades estrangeres
-persones afiliades en situació d'alta laboral

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Afiliats a la Seguretat Social
Indicador
Afiliats a la Seguretat Social segons règim d'activitat
Descripció
Nombre de treballadors afiliats a la seguretat social segons règim d'activitat
Metodologia de càlcul
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Seguretat Social
Proporcionat per
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Estadística de Treballadors afiliats a la Seguretat Social. L'objectiu d'aquesta estadística és
l'obtenció d'informació sobre treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social en la
Comunitat Valenciana, a partir de l'explotació estadística dels Comptes de Cotització i
Afiliacions a la Seguretat Social. La informació en què 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, als quals correspon la seua gestió, a
través d'un conveni de col·laboració entre aquests dos organismes i l'Institut Valencià
d'Estadística, l'objectiu de la qual és, justament, l'aprofitament amb finalitats estadístics de la
informació que conté. En aquesta explotació es presenta informació per als següents
col·lectius:
-afiliacions de persones afiliades en alta
-afiliacions de persones afiliades estrangeres
-persones afiliades en situació d'alta laboral

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball
Indicador
Nombre de Contractes de Treball total
Descripció
Nombre de contractes de treball registrats total
Metodologia de càlcul
Sumatori total dels contractes registrats de treball mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d'aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l'àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referencia
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix període de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L'àmbit territorial és el municipi on es situa el centre de treball.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons sexe
Indicador
Nombre de contractes de treball registrats segons sexe
Descripció
Sumatori dels contractes de treball per sexe mes a mes
Metodologia de càlcul
Sumatori total dels contractes registrats de treball mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació de aquest , qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis
una remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, el àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta. El
àmbit territorial és el municipi on es situa el centre de treball.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons sexe
Indicador
Contractes de treball segons sexe (%)
Descripció
Percentatge de nombre de contractes de treball registrats segons sexe
Metodologia de càlcul
Sumatori de contractes per sexe mes a mes/Sumatori total de contractes registrats mes a
mes
Unitat de mesura
Percentatge (%) de nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons edat
Indicador
Contractes de treball registrats segons edat
Descripció
Nombre de contractes de treball registrats segons edat
Metodologia de càlcul
Sumatori dels contractes de treball per edat mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
Edat del demandant calculada l'últim dia del mes de referència de les dades. S'agrupen en els
següents trams:
16-24 anys
De 25 a 44
Majors de 44

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons edat
Indicador
Contractes de treball segons edat (%)
Descripció
Percentatge de nombre de contractes de treball registrats segons edat
Metodologia de càlcul
Sumatori de contractes per grup d'edat mes a mes/Sumatori total de contractes registrats
mes a mes
Unitat de mesura
Percentatge (%) de nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
Edat del demandant calculada l'últim dia del mes de referència de les dades. S'agrupen en els
següents trams:
16-24 anys
De 25 a 44
Majors de 44

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons nivell d'estudis
Indicador
Contractes de treball segons nivell d'estudis
Descripció
Nombre de contractes de treball registrats segons nivell d'estudis
Metodologia de càlcul
Sumatori dels contractes de treball per nivell d'estudis mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons nivell d'estudis
Indicador
Contractes de treball segons nivell d'estudis (%)
Descripció
Percentatge de nombre de contractes de treball registrats segons nivell d'estudis
Metodologia de càlcul
Sumatori de contractes per tipus de contracte de treball mes a mes/Sumatori total de
contractes registrats mes a mes
Unitat de mesura
Percentatge (%) de nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons sector d'activitat
Indicador
Contractes de treball segons sector d'activitat
Descripció
Nombre de contractes de treball registrats segons sector d'activitat
Metodologia de càlcul
Sumatori dels contractes de treball per sector d'activitat mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
Sector d'activitat econòmica: indica l'activitat de l'empresa en la qual treballa el contractat o
demandant ocupat o l’última en què va treballar el demandant no ocupat. Els sectors
considerats són:-Agricultura-Indústria-Construcció-Serveis-Sense activitat econòmica (només
per a demandants no ocupats. A partir del mes de març de 2009 les dades per sectors
d'activitat econòmica es basen en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009
(CNAE 2009), la qual cosa suposa una modificació en la distribució per sectors econòmics
respecte a períodes anteriors en els quals s'utilitzava la CNAE 1993 i que afecta a la
comparabilitat de la sèrie temporal.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons sector d'activitat
Indicador
Contractes de treball segons sector d'activitat (%)
Descripció
Percentatge de nombre de contractes de treball registrats segons sector d'activitat
Metodologia de càlcul
Sumatori de contractes registrats per sector d'activitat mes a mes/Sumatori total de
contractes registrats mes a mes
Unitat de mesura
Percentatge (%) de nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
Sector d'activitat econòmica: indica l'activitat de l'empresa en la qual treballa el contractat o
demandant ocupat o l’última en què va treballar el demandant no ocupat. Els sectors
considerats són:-Agricultura-Indústria-Construcció-Serveis-Sense activitat econòmica (només
per a demandants no ocupats. A partir del mes de març de 2009 les dades per sectors
d'activitat econòmica es basen en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009
(CNAE 2009), la qual cosa suposa una modificació en la distribució per sectors econòmics
respecte a períodes anteriors en els quals s'utilitzava la CNAE 1993 i que afecta a la
comparabilitat de la sèrie temporal.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons grup d'ocupació
Indicador
Contractes de treball segons grup d'ocupació
Descripció
Nombre de contractes de treball registrats segons grup d'ocupació
Metodologia de càlcul
Sumatori dels contractes de treball per grup d'ocupació mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
A partir del mes de gener de 2011 les dades per grup d'ocupació es presenten sobre la base
de la Classificació Nacional d'Ocupacions 2011 (CNO2011), la qual cosa no afecta, per al detall
oferit, a la continuïtat i comparabilitat de les dades respecte a períodes anteriors en els quals
s'emprava l'AMB 1994.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons grup d'ocupació
Indicador
Contractes de treball segons grup d'ocupació (%)
Descripció
Percentatge de nombre de contractes de treball registrats segons grup d'ocupació
Metodologia de càlcul
Sumatori de contractes registrats per grup d'ocupació mes a mes/Sumatori total de
contractes registrats mes a mes
Unitat de mesura
Percentatge (%) de nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
A partir del mes de gener de 2011 les dades per grup d'ocupació es presenten sobre la base
de la Classificació Nacional d'Ocupacions 2011 (CNO2011), la qual cosa no afecta, per al detall
oferit, a la continuïtat i comparabilitat de les dades respecte a períodes anteriors en els quals
s'emprava l'AMB 1994.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons duració
Indicador
Contractes de treball segons duració
Descripció
Nombre de contractes de treball registrats segons duració del contracte
Metodologia de càlcul
Sumatori dels contractes de treball per duració mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
Els tipus de contracte inclouen:
-la categoria “indefinits” inclou les transformacions de contractes temporals en indefinits.
-la categoria “temporals” inclou els contractes de formació.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons duració
Indicador
Contractes de treball segons duració (%)
Descripció
Percentatge de nombre de contractes de treball registrats segons duració del contracte
Metodologia de càlcul
Sumatori de contractes registrats per contractes de treball segons duració mes a
mes/Sumatori total de contractes registrats mes a mes
Unitat de mesura
Percentatge (%) de nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d’aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats de demandants d'ocupació parats a últim dia del
mes i els contractes registrats en cada mes. El Banc de Dades Territorial ofereix aquestes dades
amb caràcter anual: els demandants parats a 31 de març de cada any, i els contractes per
agregació de les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes
estadístics, amb data de referència l'últim dia de cada mes natural, l’àmbit territorial és el
municipi de residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència
de les dades. Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts
en la base de dades durant aqueix periodo de temps, amb independència de quan va ser
presentat el contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta.
L’àmbit territorial és el municipi on se situa el centre de treball.
Els tipus de contracte inclouen:
-la categoria “indefinits” inclou les transformacions de contractes temporals en indefinits.
-la categoria “temporals” inclou els contractes de formació.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons tipus de jornada
Indicador
Contractes de treball segons tipus de jornada
Descripció
Nombre de contractes de treball registrats segons tipus de jornada
Metodologia de càlcul
Sumatori dels contractes de treball per tipus de jornada mes a mes
Unitat de mesura
Nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d'aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats dels contractes registrats en cada mes. El Banc de
Dades Territorial ofereix aquestes dades amb caràcter anual: els contractes per agregació de
les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes estadístics, amb
data de referència l'últim dia de cada mes natural, l'àmbit territorial és el municipi de
residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència de les dades.
Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts en la base de
dades durant aqueix període de temps, amb independència de quan va ser presentat el
contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta. L'àmbit territorial
és el municipi on se situa el centre de treball.
TIPUS DE JORNADA:
-Completa S’entendrà per treballador a temps complet comparable a un treballador a temps
complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball
i que faça un treball idèntic o similar. Si en l'empresa no hi haguera cap treballador comparable
a temps complet, es considerarà la jornada a temps complet prevista en el conveni col·lectiu
d'aplicació o, en defecte d'això, la jornada màxima legal.
-Parcial: quan s'haja acordat la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la
setmana, al mes o a l'any inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet
comparable.

Tipus d'indicador
Mercat de treball
Classificació
Mercat de Treball > Contractes de Treball segons tipus de jornada
Indicador
Contractes de treball segons tipus de jornada (%)
Descripció
Percentatge de nombre de contractes de treball registrats segons tipus de jornada
Metodologia de càlcul
Sumatori de contractes registrats per contractes de treball segons tipus de jornada mes a
mes/Sumatori total de contractes registrats mes a mes
Unitat de mesura
Percentatge (%) de nombre de persones
Font
Labora
Proporcionat per
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Font d'actualització
Interna
Territoris disponibles
Municipis de la comarca, Comarca, Zones, Comunitat, Província
Periodicitat
Mensual
Període de temps disponible
Trimestral
Observacions
Contracte laboral és aquell pel qual una persona física denominada el treballador s'obliga a
prestar serveis personals per a una persona física o jurídica denominada l'ocupador sota la
dependència i subordinació d'aquest, qui, al seu torn, s'obliga a pagar per aquests serveis una
remuneració determinada. L'estadística de Moviment Laboral Registrat s'elabora amb
periodicitat mensual i ofereix els resultats dels contractes registrats en cada mes. El Banc de
Dades Territorial ofereix aquestes dades amb caràcter anual: els contractes per agregació de
les dades mensuals. Els demandants d'ocupació es comptabilitzen, a efectes estadístics, amb
data de referència l'últim dia de cada mes natural, l'àmbit territorial és el municipi de
residència del demandant i l'edat és la calculada l'últim dia del mes de referència de les dades.
Els contractes es comptabilitzen cada mes natural, considerant-se els introduïts en la base de
dades durant aqueix període de temps, amb independència de quan va ser presentat el
contracte en l'oficina d'ocupació per al seu registre, o comunicat a aquesta. L'àmbit territorial
és el municipi on se situa el centre de treball.
TIPUS DE JORNADA:
-Completa S’entendrà per treballador a temps complet comparable a un treballador a temps
complet de la mateixa empresa i centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball
i que faça un treball idèntic o similar. Si en l'empresa no hi haguera cap treballador comparable
a temps complet, es considerarà la jornada a temps complet prevista en el conveni col·lectiu
d'aplicació o, en defecte d'això, la jornada màxima legal.
-Parcial: quan s'haja acordat la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la
setmana, al mes o a l'any inferior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet
comparable.

