
LA JOVENTUT ESPANYOLA EN XIFRES  
 

 
 
- El 42% dels 3.201.200 joves entre 20 i 30 anys que treballen té un contracte 
temporal, segons l'Institut Nacional d'Estadística. A menys edat, més 
temporalitat.  
 
- En aquesta franja d'edat, el salari mitjà és de 15.370 euros a l'any. Homes i 
dones treballen en la mateixa proporció.  
 
- El 44% dels joves de 25 a 29 anys té una feina per sota del seu nivell 
d'estudis (segons dades de l'OCDE).  
 
- Dels 3.085.600 assalariats públics d'Espanya, el 10,6% té entre 20 i 30 
anys.  
 
- Dos de cada 10 joves entre 20 i 30 anys va declarar en la darrera Enquesta 
de Població Activa que el seu contracte duraria entre quatre i sis mesos. El 
15%, entre un i tres. El 28% no ho sabia.  
 
- 356.200 joves que tenen feina busquen una altra feina.  
 
- El 31,9% dels joves d'entre 18 i 24 anys ha deixat els estudis sense 
completar la segona etapa d'ESO, segons xifres de CCOO a partir de les 
dades de l'Eurostat. La mitjana de la Unió Europea de joves sense estudis en 
aquesta franja d'edat és del 14,9%.  
 
- El 62% dels menors de 25 anys que no van acabar l'ESO està a l'atur. Entre 
els que van acabar Batxillerat o FP, l'atur és del 40,6%. Els menors de 29 anys 
acaparen el 76% dels llocs de treball perduts entre la població que va deixar 
els estudis en ESO.  
 
- A Espanya hi ha 1.404.115 universitaris. La seva taxa d'atur és del 16,4%, el 
doble que el 2008.  
 
- Entre 1997 i 2004 els universitaris han perdut un 40% d'avantatge salarial 
respecte als que no van acabar Secundària.  
 
- La població activa espanyola entre 20 i 29 anys és de 4.519.100 persones 
(segons l'EPA del segon trimestre del 2010). El 2008, era de 4.957.000.  
 
- A principis de 2008, el sector de la construcció donava feina a 644.800 
joves d'entre 20 i 29 anys. Avui són 294.500. En dos anys, els joves han perdut 
350.300 llocs de treball en la construcció.  
 
- El 53,6% dels joves entre 18 i 34 anys no està emancipat (5.863.763), 
segons xifres del Consell de la Joventut d'Espanya (CJE).  
 
 



 
- Els joves haurien d'apartar més de la meitat del seu salari (56%) per pagar 
una hipoteca. El percentatge cau al 42,3% en el cas del lloguer, segons el 
Ministeri d'Habitatge.  
 
- L'habitatge de lloguer només representa el 13% del total del parc de 
25.000.000 de pisos.  
 
- A Espanya només hi ha 2.776.037 habitatges en règim de protecció oficial.  
 
- El salari mitjà d'una persona d'entre 18 i 34 anys és de 15.263 euros anuals. 
Els ingressos d'una llar jove de la mateixa franja d'edat se situen en 22.526 
euros, segons el CJE.  
 
- Des de gener de 2008, 213.257 joves d'entre 22 i 30 anys s'han beneficiat de 
la Renda Bàsica d'Emancipació (RBE). 


