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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de paro registrado en mujeres Taxa de desocupació registrada en dones

Código: Codi:

07255100 07255100

Tema: Tema:

Trabajo Treball

Subtema: Subtema:

Movimiento laboral registrado Moviment laboral registrat

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

Media de las tasas mensuales de paro femenino registrado
de residentes en la ciudad de València durante el año
de referencia. Para cada mes la tasa de paro registrado
femenino se ha calculado como el cociente del número
de mujeres demandantes de empleo registrado entre la
estimación del total de población activa mujeres del
trimestre correspondiente ofrecida por la Encuesta de
Población Activa (EPA).

Mitjana aritmètica de les taxes mensuals de desocupació
femenina, registrades dels residents a la ciutat de València,
durant l'any de referència. Per a cada mes, la taxa de
desocupació registrat femenina s'ha calculat com el quocient
del nombre de dones demandants d'ocupació registrades
entre l'estimació del total de població activa femenina del
trimestre corresponent oferida per l'Enquesta de Població
Activa (EPA).

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Encuesta de Población Activa (EPA) y SERVEF Enquesta de Població Activa (EPA) i 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 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. La
población activa son las personas de 16 y más años que
durante la semana de referencia (la anterior a la entrevista)
pueden ser clasi�cadas como ocupadas o paradas. La
Encuesta de Población Activa (EPA) es una encuesta
continua, trimestral, realizada por el INE para conocer
la actividad económica en lo relativo al componente
humano. Está orientada para ofrecer datos de las principales
categorías en relación al mercado de trabajo. La información
utilizada para el cálculo 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.

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.
La població activa són les persones de 16 i més anys que
durant la setmana de referència (l'anterior a l'entrevista)
poden ser classi�cades com ocupades o parades. L'Enquesta
de Població Activa (EPA) és una enquesta contínua,
trimestral, realitzada per l'INE per a conèixer l'activitat
econòmica quant al seu component humà. Està orientada
per a oferir dades de les principals categories amb relació al
mercat de treball. La informació utilitzada per a el càlcul
es refereix a la ciutat de València i s'obté d'una explotació
especí�ca de les seccions que formen la mostra a la ciutat.


