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Porcentaje de paro registrado en la industria Percentatge de desocupació registrada en la indústria
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Trabajo Treball
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Movimiento laboral registrado Moviment laboral registrat

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

Cociente del número de desocupados registrados en la
industria entre el total de paro registrado de residentes en
la ciudad de València durante el año de referencia. Estos
valores se han obtenido como medias aritméticas de los
valores mensuales asociados al último día del mes para el
año de referencia.

Quocient del nombre de desocupats registrats en la indústria
entre el total de desocupació registrada de residents a la
ciutat de València durant l'any de referència. Aquestos
valors s'han obtingut com mitjanes aritmètiques dels valors
mensuals associats a l'últim dia del mes per a l'any de
referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

SERVEF SERVEF

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:

El sector de actividad económica indica aquel en el que el
demandante realizó su último trabajo. Para la clasi�cación
respecto a la actividad económica se ha utilizado la
CNAE-93 para los datos hasta febrero de 2009, y la
CNAE-09 para los datos desde marzo de 2009. El paro
registrado está constituido por las demandas de empleo
pendientes el último día del mes, de acuerdo con el
contenido de la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985
(B.O.E. de 14/3/85) por la que se establecen criterios
estadísticos para la medición del paro registrado.

El sector d'activitat econòmica indica aquell en què el
demandant va realitzar el seu últim treball. Per a la
classi�cació respecte a l'activitat econòmica s'ha utilitzat la
CNAE-93 per a les dades �ns a febrer de 2009, i la CNAE-09
per a les dades des de març de 2009. La desocupació
registrada està constituïda per les demandes d'ocupació
pendents a l'últim dia del mes, d'acord amb el contingut
de l'Orde Ministerial d'11 de Març de 1985 (B.O.E. de
14/3/85) per la qual s'establixen criteris estadístics per al
mesurament de la desocupació registrada.


