
Tasa de inactividad masculina / Taxa d'inactivitat masculina

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
35,4 33,7 36,1 35,7 37,2 35,0 35,4 35,8 37,8 42,3

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de inactividad masculina Taxa d'inactivitat masculina

Código: Codi:

07204030 07204030

Tema: Tema:

Trabajo Treball

Subtema: Subtema:

Población Inactiva Població Inactiva

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Media aritmética de la tasa de inactividad masculina de la
población residente en la ciudad de València para los cuatro
trimestres del año de referencia. Para cada trimestre, la tasa
de inactividad masculina se ha calculado como el cociente de
la población masculina inactiva entre la población masculina
de 16 y más años.

Mitjana aritmètica de la taxa d'inactivitat masculina de la
població resident a la ciutat de València per als quatre
trimestres de l'any de referència. Per a cada trimestre, la
taxa d'inactivitat masculina s'ha calculat com el quocient de
la població masculina inactiva entre la població masculina
de 16 i més anys.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Encuesta de Población Activa (EPA) Enquesta de Població Activa (EPA)

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en porcentaje Expressat en percentatge

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La población inactiva son las personas de 16 y más años no
clasi�cadas como ocupados o parados durante la semana
de referencia. La Encuesta de Población Activa (EPA) es
una encuesta continua de periodicidad trimestral realizada
por el INE que tiene como �nalidad conocer la actividad
económica en lo relativo al componente humano. Está
orientada para ofrecer datos de las principales categorías
poblacionales en relación al mercado de trabajo. La
información utilizada para el cálculo de este indicador
se re�ere a la ciudad de València y se obtiene de una
explotación especí�ca de las secciones que forman la
muestra en la ciudad. Los datos están calculados según la
metodología 2005 revisados según la base poblacional 2011.

La població inactiva són les persones de 16 i més anys no
classi�cades com a ocupats o desocupats durant la setmana
de referència. L'Enquesta de Població Activa (EPA) és una
enquesta contínua amb periodicitat trimestral realitzada per
l'INE que té com a �nalitat conèixer l'activitat econòmica
quant al component humà. Està orientada per a oferir
dades de les principals categories poblacionals en relació al
mercat de treball. La informació utilitzada per al càlcul
d'este indicador es refereix a la ciutat de València i s'obté
d'una explotació especí�ca de les seccions que formen la
mostra en la ciutat. Les dades estan calculades segons la
metodologia de 2005, revisades segons la base poblacional
2011.


