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Introducció: 

En aquest document s'analitza la bateria d'indicadors 
estadístics disponibles per a la ciutat que permeten avaluar 
la consecució de les metes plantejades en aquests  ODS. En la 
seua construcció s'ha considerat l'estructura d'objectius i 
metes proposada pel Marc d'indicadors mundials per als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible i metes de 
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de la 
Comissió d'Estadística de l'Organització de les Nacions 
Unides (ONU): 

https://undocs.org/es/A/RES/71/313 
 

En la seua elaboració hem considerat els panells 
d'indicadors següents: 
→ Institut Nacional d’Estadística (INE) 
→ Portal Estadístic de la GV (IVE)  
→ Xarxa Espanyola Desenvolupament Sostenible (REDS)  
→ Comissió Europea (CE) 
→ Idencity Consulting (IDENCITY) 
 

Aquest panell d'indicadors ha de considerar-se com un 
producte en evolució, ja que posteriors anàlisis poden 
suggerir la inclusió, modificació o supressió d'alguns dels 
indicadors inicialment proposats. En la següent adreça web 
es pot comprovar l'estat actual del panell: 

https://estadisticavlc.shinyapps.io/Indicadores_ODS/ 
 

https://undocs.org/es/A/RES/71/313
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/va/ods
https://reds-sdsn.es/informe-ods-ciudades-2020
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-handbook-sdg-voluntary-local-reviews
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://estadisticavlc.shinyapps.io/Indicadores_ODS/


 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 1 

Posar fi a la pobresa en totes les seues 
formes i a tot el món 

Meta 1.1 

D'ací a 2030, erradicar per a totes les persones i a tot el món la pobresa extrema (actualment es considera que pateixen pobresa 

extrema les persones que viuen amb menys de 1,25 dòlars dels Estats Units al dia). 

Meta 1.2 

D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats que viuen en la pobresa en totes 

les seues dimensions conformement a les definicions nacionals.  

Indicador 1.2.1. Població en risc de pobresa relativa (considerant el llindar autonòmic de pobresa) 

Indicador 1.2.2. Població en risc de pobresa relativa segons ingressos tributaris (considerant el llindar nacional de pobresa) 

Indicador 1.2.3. Població en risc de pobresa i/o exclusió social: indicador AROPE (considerant el llindar autonòmic de pobresa) 

Indicador 1.2.4. Població amb privació material severa 

Indicador 1.2.5. Ràtio 80/20 en desigualtat d'ingressos tributaris 

Indicador 1.2.6. Índex de Gini d'ingressos tributaris 

Indicador 1.2.7. Població en pobresa alta segons ingressos tributaris 

Indicador 1.2.8. Llars familiars monoparentals 

Indicador 1.2.9. Població de 65 o més anys d'edat que viuen a soles 

Indicador 1.2.10. Població de 80 o més anys d'edat que viuen a soles 

Indicador 1.2.11. Llars familiars formades exclusivament per persones de 65 o més anys d'edat 

Meta 1.3 

Implementar a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tots, inclosos nivells mínims, i, d'ací a 2030, 

aconseguir una àmplia cobertura de les persones pobres i vulnerables.  

Meta 1.4 

D'ací a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els vulnerables, tinguen els mateixos drets als recursos 

econòmics i accés als serveis bàsics, la propietat i el control de la terra i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves 

tecnologies apropiades i els serveis financers, inclosa el microfinançament. 

Meta 1.5 

D'ací a 2030, fomentar la resiliència dels pobres i les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat i reduir la seua 

exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres pertorbacions i desastres econòmics, socials i 

ambientals. 

Meta 1.A 

Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per 

al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països 

menys avançats, perquè implementen programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seues dimensions. 

Indicador 1.A.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS1.  

Indicador 1.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS1.  

Indicador 1.A.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS1.  

Indicador 1.A.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS1.  

Meta 1.B 

Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i internacional, sobre la base d'estratègies de desenvolupament en 

favor dels pobres que tinguen en compte les qüestions de gènere, a fi de donar suport a la inversió accelerada en mesures per a 

erradicar la pobresa. 

 



  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.1. 

Població en risc de pobresa relativa 
(considerant el llindar autonòmic de pobresa) 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones residents a la ciutat amb ingressos per unitat de consum (escala OCDE 
modificada) per davall del 60% de la mitjana d'ingressos per unitat de consum de la Comunitat 
Valenciana. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la població en risc de pobresa relativa considerant el llindar autonòmic de pobresa 
respecte a la població resident a la ciutat, expressat en percentatge. El llindar autonòmic de 
pobresa relativa s'obté calculant el 60% del valor mitjà (percentil 50) de la distribució d'ingressos 
per unitat de consum de les persones enquestades residents a la Comunitat Valenciana.  

Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. El nombre d'unitats de consum 
d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera 
persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 
a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada per dos adults i dos xiquets 
menors de 14 anys estaria format per 2,1 unitats de consum. Els ingressos per unitat de consum de 
la llar es calculen dividint els ingressos totals de la llar entre el nombre d'unitats de consum que el 
componen. A continuació s'adjudica aquest valor a cadascuna de les persones que formen la llar. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'operació estadística que ofereix aquesta informació té com a objectiu generar indicadors de 
renda, pobresa i condicions de vida, basats en l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l'Institut 
Nacional d'Estadística i coherents amb ella, a un nivell de desagregació territorial inferior al de la 
comunitat autònoma, que és el previst en el seu disseny. Per a això s'utilitzen tècniques 
estadístiques d'estimació en àrees xicotetes, que es basen a incorporar informació auxiliar externa 
mitjançant l'ajust de models que relacionen les dades de les diverses fonts. En aquest cas, la 
informació de la ECV ha sigut suplementada amb tres fonts diferents: estimacions de població, 
afiliacions a la Seguretat Social i pensions contributives de la Seguretat Social. Es pot consultar la 
metodologia d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3ocxo2m.  

- Com la mitjana dels ingressos a la Comunitat Valenciana és inferior a la d'Espanya, els 
percentatges de pobresa amb llindar autonòmic són sensiblement inferiors als que s'obtindrien 
utilitzant el llindar nacional de pobresa relativa. 

- Respecte a la seua desagregació per edat, únicament està disponible la informació per a la 
població menor de 16 anys. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereix aquesta informació per a àmbits  territorials superiors. 
També forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS definit en European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews, encara que en tots dos casos l'indicador està referit al llindar 
nacional de pobresa. 
 

 

https://bit.ly/3ocXo2M
http://pegv.gva.es/es/ods
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.2. 

Població en risc de pobresa relativa 
segons ingressos tributaris  
(considerant el llindar nacional de pobresa) 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall del 60% de la mitjana 
nacional d'ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada), on els ingressos s'han 
obtingut a partir de registres tributaris. 
 

Forma de càlcul 

Quocient de la població en risc de pobresa relativa considerant el llindar nacional de pobresa 
associada a ingressos recollits en fonts tributàries respecte a la població resident a la ciutat, 
expressat en percentatge. El llindar nacional de pobresa relativa s'obté calculant el 60% de la  
mitjana (percentil 50) dels ingressos per unitat de consum dels residents en el territori fiscal comú 
proporcionat per l'Agència Tributària (AEAT). 

Les dades de renda percebuda que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any de 
referència i s'obtenen a partir de l'enllaç d'informació de l'INE amb dades tributàries, 
fonamentalment de l’AEAT i de les Hisendes Forals. La població utilitzada per als càlculs està 
referida a 1 de gener de l'any següent al de referència. El nombre d'unitats de consum d'una llar es 
calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o 
més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de 
menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys 
estaria format per 2,1 unitats de consum. Els ingressos per unitat de consum de totes les persones 
que pertanyen a una determinada llar es calculen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que el componen.  

Els conceptes tributaris de l'Atles de distribució de renda de les llars (ADRH) inclosos en la renda 
neta de la llar es descriuen en el document metodològic de l'operació estadística, que pot consultar-
se en el següent enllaç: https://bit.ly/30dnn47. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'operació estadística que ofereix aquesta informació té com a objectiu construir indicadors 
estadístics de nivell i distribució de renda de les llars a nivell municipal i inframunicipal, tractant de 
salvar les limitacions associades a l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), que és una enquesta 
amb una grandària mostral limitada. La definició teòrica de renda neta de la llar és bastant similar 
en totes dues operacions, encara que el ADRH no recull ingressos no capturats en la AEAT com els 
de l'economia informal o les pensions de persones estrangeres, mentre que la ECV pel seu 
caràcter mostral té més dificultats per a recollir informació de les llars que estan en els trams més 
alts de la renda. 

- Es pot obtindre informació del percentatge de població amb ingressos per unitat de consum per 
davall / damunt d'altres llindars relatius de pobresa.  

- Aquest indicador també està disponible per a l'encreuament d'edat i sexe, així com per a 
l'encreuament de nacionalitat (espanyola o estrangera) i sexe. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al   Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://bit.ly/30dNN47
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.3. 

Població en risc de pobresa i/o exclusió 
social: indicador AROPE  
(considerant el llindar autonòmic de pobresa) 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 Definició 

Percentatge de persones residents a la ciutat que estan en risc de pobresa relativa considerant el llindar 
autonòmic de pobresa, que pateixen privació material severa o que viuen en llars amb baixa intensitat 
d'ocupació. Encara que una persona complisca dues o tres condicions, es comptabilitza una sola vegada. 

Forma de càlcul 
Quocient de la població en risc de pobresa i/o exclusió social respecte a la població resident a la ciutat, 
expressat en percentatge.  
El llindar autonòmic de pobresa relativa s'obté calculant el 60% del valor mitjà (percentil 50) de la distribució 
d'ingressos per unitat de consum de les persones enquestades residents a la Comunitat Valenciana. Els 
ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de l'enquesta i són 
directament informats per la persona enquestada. El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula 
utilitzant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes 
de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Els 
ingressos per unitat de consum de totes les persones que pertanyen a una determinada llar es calculen 
dividint els ingressos totals de la llar entre el nombre d'unitats de consum que el componen.  
Una persona pateix privació material severa si la llar en el qual viu manca almenys de quatre conceptes dels 
nou següents:  
1) No pot permetre's anar de vacances almenys una setmana a l'any.  
2) No pot permetre's un menjar de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies.  
3) No pot permetre's mantindre l'habitatge amb una temperatura adequada.  
4) No té capacitat per a afrontar despeses imprevistes (de 650 euros).  
5) Ha tingut retards en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca o lloguer, 
rebuts de gas, comunitat…) en els últims 12 mesos.  
6) No pot permetre's disposar d'un automòbil.  
7) No pot permetre's disposar de telèfon.  
8) No pot permetre's disposar d'un televisor.  
9) No pot permetre's disposar d'una llavadora. 
Una persona viu en una llar amb baixa intensitat d'ocupació si els seus membres en edat de treballar ho van 
fer menys del 20% del seu potencial total de treball l'any anterior al de l'entrevista. Per a això es calcula el 
nombre de mesos en què els membres de la llar han treballat durant l'any de referència (els mesos amb 
treball a jornada completa compten com 1, els mesos a jornada parcial com 0,5 i els mesos sense treball com 
0) i el nombre de mesos en què teòricament aqueixos mateixos membres podrien haver treballat. A 
continuació es calcula el ràtio, establint que la llar té una intensitat d'ocupació baixa si el seu valor és inferior 
al 20%. Aquesta condició només s'aplica en la població de 0 a 59 anys d'edat. 

Comentaris / Limitacions 
- L'operació estadística que ofereix aquesta informació té com a objectiu generar indicadors de renda, 
pobresa i condicions de vida, basats en l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l'Institut Nacional 
d'Estadística i coherents amb ella, a un nivell de desagregació territorial inferior al de la comunitat autònoma, 
que és el previst en el seu disseny. Per a això s'utilitzen tècniques estadístiques d'estimació en àrees 
xicotetes basades a incorporar informació auxiliar externa mitjançant l'ajust de models que relacionen les 
dades de les diverses fonts. En aquest cas, la informació de la ECV ha sigut suplementada amb tres fonts 
diferents: estimacions de població, afiliacions a la Seguretat Social i pensions contributives de la Seguretat 
Social. Es pot consultar la metodologia d'aquesta operació en l'enllaç https://bit.ly/3ocxo2m.  
- Com la mitjana dels ingressos a la Comunitat Valenciana és inferior a la d'Espanya, els percentatges de 
pobresa amb llindar autonòmic són sensiblement inferiors als que s'obtindrien utilitzant el llindar nacional de 
pobresa relativa. En l'actualitat s'està treballant per a obtindre la informació referida al llindar nacional de 
pobresa relativa. 
- Respecte a la seua desagregació per edat, està disponible la informació per a la població menor de 16 anys. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística (http://pegv.gva.es/es/ods), 
que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials superiors. També forma part del Panell ODS de 
l'Institut Nacional d'Estadística (https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), encara que referit al llindar 
nacional de pobresa. 

https://bit.ly/3ocXo2M
http://pegv.gva.es/es/ods
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.4. 

Població amb privació material severa  
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones residents a la ciutat amb privació material severa (la llar en el qual viu 
manca d'almenys quatre conceptes d'una llista de nou). 

Forma de càlcul 

Quocient de la població amb privació material severa respecte a la població resident a la ciutat, 
expressat en percentatge.  

Una persona pateix privació material severa si la llar en el qual viu manca almenys de quatre 
conceptes dels nou següents:  

1) No pot permetre's anar de vacances almenys una setmana a l'any.  

2) No pot permetre's un menjar de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies.  

3) No pot permetre's mantindre l'habitatge amb una temperatura adequada.  

4) No té capacitat per a afrontar despeses imprevistes (de 650 euros).  

5) Ha tingut retards en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca o 
lloguer, rebuts de gas, comunitat…) en els últims 12 mesos.  

6) No pot permetre's disposar d'un automòbil.  

7) No pot permetre's disposar de telèfon.  

8) No pot permetre's disposar d'un televisor.  

9) No pot permetre's disposar d'una llavadora.  

Comentaris / Limitacions 

- L'operació estadística que ofereix aquesta informació té com a objectiu generar indicadors de 
renda, pobresa i condicions de vida, basats en l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l'Institut 
Nacional d'Estadística i coherents amb ella, a un nivell de desagregació territorial inferior al de la 
comunitat autònoma, que és el previst en el seu disseny. Per a això s'utilitzen tècniques 
estadístiques d'estimació en àrees xicotetes, que es basen a incorporar informació auxiliar externa 
mitjançant l'ajust de models que relacionen les dades de les diverses fonts. En aquest cas, la 
informació de la ECV ha sigut suplementada amb tres fonts diferents: estimacions de població, 
afiliacions a la Seguretat Social i pensions contributives de la Seguretat Social. Es pot consultar la 
metodologia d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3ocxo2m.  

- Respecte a la seua desagregació per edat, únicament està disponible la informació per a la 
població menor de 16 anys. 

- Existeix un altre indicador relacionat que és el de Població amb Manca Material, que correspon 
amb la població que viu en llars que manquen d'almenys 3 conceptes d'una llista de 7 formada pels 
6 primers de l'anterior llista + No pot permetre's disposar d'un ordinador personal. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut  Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut  Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits  territorials superiors. 

 

https://bit.ly/3ocXo2M
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals 

   

 

 
Indicador 1.2.5. 

Ràtio 80/20 en desigualtat d'ingressos 
tributaris 

   

 

Font 
 

Atles de 
distribució de 
renda de les 
llars (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte, 
barri i secció 
censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Mesura de la   desigualtat en la distribució dels ingressos per unitat de consum registrats en fonts 
tributàries. Indica el nombre de vegades l'ingrés per unitat de consum associat al percentil 80 (límit 
que delimita el 20% de la població amb ingressos més elevats) representa sobre l'associat al 
percentil 20 (límit que delimita el 20% de la població amb menys ingressos). Aquest valor és 
sempre major o igual a 1, indicant una major desigualtat com més gran és el valor resultant. 
 

Forma de càlcul 

Quocient del percentil 80 de la distribució d'ingressos per unitat de consum de la població resident a 
la ciutat entre el percentil 20 de la distribució d'ingressos per unitat de consum de la població 
resident a la ciutat. El percentil 80 (20) de la distribució d'ingressos de les persones residents per 
unitat de consum és el valor que, una vegada ordenats els ingressos de menor a major, deixa per 
davall el 80% (20%) dels ingressos per unitat de consum. 

Les dades de renda percebuda que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any de 
referència i s'obtenen a partir de l'enllaç d'informació de l'INE amb dades tributàries, 
fonamentalment de la AEAT i de les Hisendes Forals. La població utilitzada per als càlculs està 
referida a 1 de gener de l'any següent al de referència. El nombre d'unitats de consum d'una llar es 
calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o 
més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de 
menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys 
estaria format per 2,1 unitats de consum. Els ingressos per unitat de consum de totes les persones 
que pertanyen a una determinada llar es calculen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que el componen.  

Els conceptes tributaris de l'Atles de distribució de renda de les llars (ADRH) inclosos en la renda 
neta de la llar es descriuen en el document metodològic de l'operació estadística, que pot consultar-
se en el següent enllaç: https://bit.ly/30dnn47. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'operació estadística que ofereix aquesta informació té com a objectiu construir indicadors 
estadístics de nivell i distribució de renda de les llars a nivell municipal i inframunicipal, tractant de 
salvar les limitacions associades a l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), que és una enquesta 
amb una grandària mostral limitada. La definició teòrica de renda neta de la llar és bastant similar 
en totes dues operacions, encara que el ADRH no recull ingressos no capturats en la AEAT com els 
de l'economia informal o les pensions de persones estrangeres, mentre que la ECV pel seu 
caràcter mostral té més dificultats per a recollir informació de les llars que estan en els trams més 
alts de la renda. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al   Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

https://bit.ly/30dNN47
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.6. 

Índex de Gini segons ingressos tributaris 

   

 

Font 
 

Atles de 
distribució de 
renda de les 
llars (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte, 
barri i secció 
censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

L'índex de Gini permet mesurar la desigualtat d'ingressos per unitat de consum de les persones que 
resideixen en un determinat àmbit territorial. Pren valors entre 0 i 100, on el valor igual a 0 
correspon amb la perfecta igualtat (tots tenen els mateixos ingressos) i el valor igual a 100 
correspon amb la perfecta desigualtat (una persona té tots els ingressos i els altres cap). 

La corba de Lorenz representa gràficament el percentatge de renda que acumula un determinat 
percentatge de població. En l'eix horitzontal de la corba de Lorenz es representa la proporció 
acumulada de població, ordenada de menor a major renda, mentre que l'eix vertical recull el 
percentatge acumulat de renda. La línia diagonal que divideix el gràfic en dues parts iguals, es 
denomina recta d'equidistribució  i representa el cas d'una distribució igualitària. L'índex de Gini 
representa l'àrea de concentració (superfície compresa entre la recta d'equidistribució  i la pròpia 
corba de Lorenz), en relació a l'àrea que queda per davall de la recta d'equidistribució . 
 

Forma de càlcul 

Les dades de renda percebuda que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any de 
referència i s'obtenen a partir de l'enllaç d'informació de l'INE amb dades tributàries, 
fonamentalment de la AEAT i de les Hisendes Forals. La població utilitzada per als càlculs està 
referida a 1 de gener de l'any següent al de referència. El nombre d'unitats de consum d'una llar es 
calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o 
més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de 
menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys 
estaria format per 2,1 unitats de consum. Els ingressos per unitat de consum de totes les persones 
que pertanyen a una determinada llar es calculen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que el componen.  

Els conceptes tributaris de l'Atles de distribució de renda de les llars (ADRH) inclosos en la renda 
neta de la llar es descriuen en el document metodològic de l'operació estadística, que pot consultar-
se en el següent enllaç: https://bit.ly/30dnn47. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'operació estadística que ofereix aquesta informació té com a objectiu construir indicadors 
estadístics de nivell i distribució de renda de les llars a nivell municipal i inframunicipal, tractant de 
salvar les limitacions associades a l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), que és una enquesta 
amb una grandària mostral limitada. La definició teòrica de renda neta de la llar és bastant similar 
en totes dues operacions, encara que el ADRH no recull ingressos no capturats en la AEAT com els 
de l'economia informal o les pensions de persones estrangeres, mentre que la ECV pel seu 
caràcter mostral té més dificultats per a recollir informació de les llars que estan en els trams més 
alts de la renda. 

 

 

https://bit.ly/30dNN47


  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.7. 

Població en risc de pobresa severa 
segons ingressos tributaris  
(considerant el llindar nacional de pobresa) 

   

 

Font 
 

Atles de 
distribució de 
renda de les 
llars (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per 
edat.  

 

 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte, 
barri i secció 
censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2019 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall del 4 0% de la mitjana 
nacional d'ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada), on els ingressos s'han 
obtingut a partir de registres tributaris. 
 

Forma de càlcul 

Quocient de la població en risc de pobresa relativa considerant el llindar nacional de pobresa 
associada a ingressos recollits en fonts tributàries respecte a la població resident a la ciutat, 
expressat en percentatge. El llindar nacional de pobresa severa s'obté calculant el 40% de la  
mitjana (percentil 50) dels ingressos per unitat de consum dels residents en el territori fiscal comú 
proporcionat per l'Agència Tributària (AEAT). 

Les dades de renda percebuda que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any de 
referència i s'obtenen a partir de l'enllaç d'informació de l'INE amb dades tributàries, 
fonamentalment de la AEAT i de les Hisendes Forals. La població utilitzada per als càlculs està 
referida a 1 de gener de l'any següent al de referència. El nombre d'unitats de consum d'una llar es 
calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o 
més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de 
menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys 
estaria format per 2,1 unitats de consum. Els ingressos per unitat de consum de totes les persones 
que pertanyen a una determinada llar es calculen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que el componen.  

Els conceptes tributaris de l'Atles de distribució de renda de les llars (ADRH) inclosos en la renda 
neta de la llar es descriuen en el document metodològic de l'operació estadística, que pot consultar-
se en el següent enllaç: https://bit.ly/30dnn47. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'operació estadística que ofereix aquesta informació té com a objectiu construir indicadors 
estadístics de nivell i distribució de renda de les llars a nivell municipal i inframunicipal, tractant de 
salvar les limitacions associades a l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), que és una enquesta 
amb una grandària mostral limitada. La definició teòrica de renda neta de la llar és bastant similar 
en totes dues operacions, encara que el ADRH no recull ingressos no capturats en la AEAT com els 
de l'economia informal o les pensions de persones estrangeres, mentre que la ECV pel seu 
caràcter mostral té més dificultats per a recollir informació de les llars que estan en els trams més 
alts de la renda. 

- Es pot obtindre informació del percentatge de població amb ingressos per unitat de consum per 
davall / damunt d'altres llindars relatius de pobresa.  

- Aquest indicador també està disponible per a l'encreuament d'edat i sexe, així com per a 
l'encreuament de nacionalitat (espanyola o estrangera) i sexe. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al   Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://bit.ly/30dNN47
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals 

   

 

 
Indicador 1.2.8. 

Llars familiars monoparentals 

   

 

Font 
 

Padró 
Municipal 
d'Habitants 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  
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barri i secció 
censal 
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2001-2021 
 
 

  
 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211. Característiques 
de la població de 
València. Padró 
municipal de València 
a 1 de gener de cada 
any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de fulls padronals familiars formats per una única persona adulta (de 18 o més anys d'edat) 
i almenys un menor de 18 anys. 
 

Forma de càlcul 

Nombre de fulls padronals familiars formats per una única persona adulta (de 18 o més anys d'edat) 
i almenys un menor de 18 anys registrats en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de 
València a 1 de gener de l'any de referència.  

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  

El full padronal és el document administratiu utilitzat per a inscriure en el Padró un conjunt de 
persones que resideixen en una determinada direcció. Els fulls padronals poden ser associats a 
habitatges familiars o establiments col·lectius.   
 

Comentaris / Limitacions 

- El concepte de llar familiar adoptada correspon amb el conjunt de persones residents en un 
mateix habitatge familiar que apareixen inscrites en un mateix full padronal. No és per tant 
coincident amb el concepte ampli de llar (persona o conjunt de persones que resideixen 
habitualment en un mateix habitatge familiar principal) que s'utilitza, per exemple, en l'Enquesta 
Contínua de Llars. Tampoc és coincident amb el concepte estricte de llar (persona o conjunt de 
persones que ocupen en comú un habitatge familiar principal o part d'ella, i consumeixen i/o 
comparteixen aliments o altres béns amb càrrec a un mateix pressupost) utilitzat, per exemple, en 
l'Enquesta de Pressupostos Familiars. La informació referida a llars utilitzada per a aquest indicador 
és, per tant, una aproximació a la realitat, i ha de ser presa amb una certa cautela en ser obtinguda 
d'una font l'objecte de la qual no és tractar aquesta variable. 

- El terme monoparental utilitzat en l'indicador no fa referència a una relació patern filial entre els 
membres de la llar (ja que les relacions de parentiu no s'inclouen en la informació recollida en el 
registre padronal), sinó que fa referència a una relació de convivència respecte als menors 
empadronats.  

- Encara que aquest indicador no és un indicador directe de pobresa, s'ha inclòs en aquesta meta 
en existir una important relació amb la presència de pobresa relativa, ja que les famílies 
monoparentals estan especialment exposades a aquesta situació pel fet que, en molts casos, 
compten amb els ingressos d'un sol progenitor. 

- El sexe associat a l'indicador està referit al sexe de la persona adulta (18 o més anys d'edat) que 
forma part de la llar familiar monoparental.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.9. 

Població de 65 o més anys d'edat que 
viuen a soles 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211. Característiques 
de la població de 
València. Padró 
municipal de València 
a 1 de gener de cada 
any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de persones de 65 anys o més que estan empadronats a un full familiar format per una 
única persona. 
 

Forma de càlcul 

Nombre de persones de 65 o més anys d'edat en fulls padronals familiars formats per una única 
persona registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de 
l'any de referència.  

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  

El fula padronal és el document administratiu utilitzat per a inscriure en el Padró un conjunt de 
persones que resideixen en una determinada direcció. Els fulls padronals poden ser associats a 
habitatges familiars o establiments col·lectius.  
 

Comentaris / Limitacions 

- El concepte de llar familiar adoptada correspon amb el conjunt de persones residents en un 
mateix habitatge familiar que apareixen inscrites en un mateix full padronal. No és per tant 
coincident amb el concepte ampli de llar (persona o conjunt de persones que resideixen 
habitualment en un mateix habitatge familiar principal) que s'utilitza, per exemple, en l'Enquesta 
Contínua de Llars. Tampoc és coincident amb el concepte estricte de llar (persona o conjunt de 
persones que ocupen en comú un habitatge familiar principal o part d'ella, i consumeixen i/o 
comparteixen aliments o altres béns amb càrrec a un mateix pressupost) utilitzat, per exemple, en 
l'Enquesta de Pressupostos Familiars. La informació referida a llars utilitzada per a aquest indicador 
és, per tant, una aproximació a la realitat, i ha de ser presa amb una certa cautela en ser obtinguda 
d'una font l'objecte de la qual no és tractar aquesta variable. 

- Encara que aquest indicador no és un indicador directe de pobresa, s'ha inclòs en aquesta meta 
per a reflectir la grandària d'un col·lectiu poblacional amb unes condicions d'ingressos específiques 
i que requereix d'unes cures especials. 

 



  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.10. 

Població de 80 o més anys d'edat que 
viuen a soles 

   

 

Font 
 

Padró 
Municipal 
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Anual 
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2001-2021 
 
 

  
 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211. Característiques 
de la població de 
València. Padró 
municipal de València 
a 1 de gener de cada 
any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de persones de 80 anys o més que estan empadronats en un full familiar format per una 
única persona. 
 

Forma de càlcul 

Nombre de persones de 80 o més anys d'edat en fulls padronals familiars formats per una única 
persona registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de 
l'any de referència.  

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  

El full padronal és el document administratiu utilitzat per a inscriure en el Padró un conjunt de 
persones que resideixen en una determinada direcció. Els fulls padronals poden ser associats a 
habitatges familiars o establiments col·lectius.  
 

Comentaris / Limitacions 

- El concepte de llar familiar adoptada correspon amb el conjunt de persones residents en un 
mateix habitatge familiar que apareixen inscrites en un mateix full padronal. No és per tant 
coincident amb el concepte ampli de llar (persona o conjunt de persones que resideixen 
habitualment en un mateix habitatge familiar principal) que s'utilitza, per exemple, en l'Enquesta 
Contínua de Llars. Tampoc és coincident amb el concepte estricte de llar (persona o conjunt de 
persones que ocupen en comú un habitatge familiar principal o part d'ella, i consumeixen i/o 
comparteixen aliments o altres béns amb càrrec a un mateix pressupost) utilitzat, per exemple, en 
l'Enquesta de Pressupostos Familiars. La informació referida a llars utilitzada per a aquest indicador 
és, per tant, una aproximació a la realitat, i ha de ser presa amb una certa cautela en ser obtinguda 
d'una font l'objecte de la qual no és tractar aquesta variable. 

- Encara que aquest indicador no és un indicador directe de pobresa, s'ha inclòs en aquesta meta 
per a reflectir la grandària d'un col·lectiu poblacional amb unes condicions d'ingressos específiques 
i que requereix d'unes cures especials. 

 



  Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats 
que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals. 

   

 

 
Indicador 1.2.11. 

Llars familiars formades exclusivament 
per persones de 65 o més anys d'edat 

   

 

Font 
 

Padró 
Municipal 
d'Habitants 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte, 
barri i secció 
censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2001-2021 
 
 

  
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211. Característiques 
de la població de 
València. Padró 
municipal de València 
a 1 de gener de cada 
any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de fulls padronals familiars formats únicament per persones de 65 o més anys d'edat. 
 

Forma de càlcul 

Nombre de fulles padronals familiars formats únicament per persones de 65 o més anys d'edat 
registrats en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any de 
referència. Els fulls poden estar formades per una o més persones. 

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  

El full padronal és el document administratiu utilitzat per a inscriure en el Padró un conjunt de 
persones que resideixen en una determinada direcció. Els fulls padronals poden ser associats a 
habitatges familiars o establiments col·lectius.  
 

Comentaris / Limitacions 

- El concepte de llar familiar adoptada correspon amb el conjunt de persones residents en un 
mateix habitatge familiar que apareixen inscrites en un mateix full padronal. No és per tant 
coincident amb el concepte ampli de llar (persona o conjunt de persones que resideixen 
habitualment en un mateix habitatge familiar principal) que s'utilitza, per exemple, en l'Enquesta 
Contínua de Llars. Tampoc és coincident amb el concepte estricte de llar (persona o conjunt de 
persones que ocupen en comú un habitatge familiar principal o part d'ella, i consumeixen i/o 
comparteixen aliments o altres béns amb càrrec a un mateix pressupost) utilitzat, per exemple, en 
l'Enquesta de Pressupostos Familiars. La informació referida a llars utilitzada per a aquest indicador 
és, per tant, una aproximació a la realitat, i ha de ser presa amb una certa cautela en ser obtinguda 
d'una font l'objecte de la qual no és tractar aquesta variable. 

- Encara que aquest indicador no és un indicador directe de pobresa, s'ha inclòs en aquesta meta 
per a reflectir la grandària d'un col·lectiu poblacional amb unes condicions d'ingressos específiques 
i que requereix d'unes cures especials. 

 

 



  Meta 1.A. Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant 
la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als 
països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, perquè implementen programes i 
polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seues dimensions. 

   

 

 
Indicador 1.A .1. 

Pressupost municipal destinat a Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'ODS 1 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1 (Posar fi a la pobresa 
en totes les seues formes i a tot el món). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 1 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

 

 



  Meta 1.A. Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant 
la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als 
països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, perquè implementen programes i 
polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seues dimensions. 

   

 

 
Indicador 1.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació per 
al Desenvolupament i Ciutadania Global 
relacionat amb l'ODS 1 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1 (Posar fi a la 
pobresa en totes les seues formes i a tot el món). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 1 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 



  Meta 1.A. Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant 
la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als 
països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, perquè implementen programes i 
polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seues dimensions. 

   

 

 
Indicador 1.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'ODS 1 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1 (Posar fi a la pobresa en totes les 
seues formes i a tot el món). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 1 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 

 



  Meta 1.A. Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant 
la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als 
països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, perquè implementen programes i 
polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seues dimensions. 

   

 

 
Indicador 1.A.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS 1 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1 (Posar fi a la pobresa en totes les seues formes i a 
tot el món). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una 
actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la 
subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 1 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2 

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària 
i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura 
sostenible 

Meta 2.1 
D'ací a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular els pobres i les persones en situacions de vulnerabilitat, 

inclosos els xiquets menors d'1 any, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l'any. 

Indicador 2.1.1. Proporció de la despesa anual de les persones destinada a alimentació 

Meta 2.2 
D'ací a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, les metes convingudes internacionalment 

sobre el retard del creixement i l'emaciació dels xiquets menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones 

embarassades i lactants i les persones d'edat.  

Indicador 2.2.1. Població de 5 a 14 anys d'edat amb retard del creixement 

Indicador 2.2.2. Població de 5 a 14 anys d'edat amb pes insuficient 

Indicador 2.2.3. Població de 5 a 14 anys d'edat amb obesitat o sobrepés 

Indicador 2.2.4. Població adulta (de 18 o més anys d'edat) amb sobrepés 

Meta 2.3 
D'ací a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en xicoteta escala, en particular les dones, els pobles 

indígenes, els agricultors familiars, els ramaders i els pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres 

recursos i inputs de producció i als coneixements, els serveis financers, els mercats i les oportunitats per a afegir valor i obtindre ocupacions no 

agrícoles.  

Indicador 2.3.1. Percentatge de població ocupada en l'agricultura 

Indicador 2.3.2. Proporció de superfície agrícola destinada a la producció ecològica 

Indicador 2.3.3. Unitats de treball destinades a la producció agrícola 

Indicador 2.3.4. Producció de les explotacions agrícoles 

Indicador 2.3.5. Unitats de treball destinades a la producció agrícola 

Meta 2.4 
D'ací a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmenten la 

productivitat i la producció, contribuïsquen al manteniment dels ecosistemes, enfortisquen la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, els 

fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i milloren progressivament la qualitat de la terra i el sòl. 

Meta 2.5 
D'ací a 2020, mantindre la diversitat genètica de les llavors, les plantes cultivades i els animals de granja i domesticats i les seues 

corresponents espècies silvestres, entre altres coses mitjançant una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a nivell nacional, 

regional i internacional, i promoure l'accés als beneficis que es deriven de la utilització dels recursos genètics i els coneixements tradicionals 

connexos i la seua distribució justa i equitativa, segons el convingut internacionalment. 

Meta 2.A 
Augmentar, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, les inversions en infraestructura rural, investigació i serveis d'extensió 

agrícola, desenvolupament tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar a fi de millorar la capacitat de producció agropecuària als països en 

desenvolupament, particularment als països menys avançats. 

Indicador 2.A.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS2.  

Indicador 2.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS2.  

Indicador 2.A.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS2.  

Indicador 2.A.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS2.  

Meta 2.B 
Corregir i previndre les restriccions i distorsions comercials en els mercats agropecuaris mundials, fins i tot mitjançant l'eliminació paral·lela de 

totes les formes de subvenció a les exportacions agrícoles i totes les mesures d'exportació amb efectes equivalents, de conformitat amb el 

mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament. 

Meta 2.C 
Adoptar mesures per a assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats i facilitar l'accés oportú 

a la informació sobre els mercats, fins i tot sobre les reserves d'aliments, a fi d'ajudar a limitar l'extrema volatilitat dels preus dels aliments. 



 

  Meta 2.1. D'ací a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular els pobres i 
les persones en situacions de vulnerabilitat, inclosos els xiquets menors d'1 any, a una alimentació sana, 
nutritiva i suficient durant tot l'any. 

   

 

 
Indicador 2.1.1. 

Proporció de la despesa anual de les 
persones destinat a alimentació  

   

 

Font 
 

Enquesta de 
Pressupostos 
Familiars 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Proporció de la despesa anual total de les persones residents a la ciutat de València que és 
destinat a despeses classificades com d'aliments i begudes no alcohòliques. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la despesa total anual de les persones residents en llars privades residents en 
habitatges familiars principals de la ciutat de València destinada a aliments o begudes no 
alcohòliques entre la despesa total anual total durant l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Atés que l'Enquesta de Pressupostos  Familiars (EPF) no està dissenyada per a oferir estimacions 
a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un major nivell d’error que l'associat a àmbits 
territorials més amplis i hauran de ser tractades amb cautela. En qualsevol cas, les estimacions 
facilitades per l'INE per a la ciutat de València únicament s'ofereixen per als 12 grans grups de 
despesa (en comptes dels 95 codis de despesa per a la Comunitat Valenciana o els 268 codis de 
despesa per al total nacional), sense desglossar per cap variable de classificació, la qual cosa 
redueix l'impacte de l'anteriorment exposat. Pot consultar-se la documentació metodològica de 
l’EPF en https://bit.ly/324idgr.  

- Des del 2016 s'utilitza la nova classificació europea de consum, denominada ECOICOP 
(European Classification of Individual Consumption by Purpose), la qual presenta alguns canvis en 
els criteris relatius als conceptes que s'inclouen en cada parcel·la de despesa respecte a la 
classificació anterior (COICOP/HBS). L’ECOICOP està estructurada en els següents dotze grans 
grups: 1. Aliments i begudes no alcohòliques; 2. Begudes alcohòliques i tabac; 3. Vestit i calçat; 4. 
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles; 5. Mobles, articles de la llar i articles per al 
manteniment corrent de la llar; 6. Sanitat; 7. Transport; 8. Comunicacions; 9. Oci i cultura; 10. 
Ensenyament; 11. Restaurants i hotels; 12. Altres béns i serveis. 

 

 

https://bit.ly/324idGr


  Meta 2.2. D'ací a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, 
les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels xiquets menors de 
5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les 
persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 2.2.1. 

Població de 5 a 14 anys d'edat amb retard 
del creixement  

   

 

Font 
 

Enquesta de 
Salut de la 
Comunitat 
Valenciana 
(Conselleria de 
Sanitat 
Universal i 
Salut Pública) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones de 5 a 14 anys d'edat amb retard del creixement respecte a la població de 
5 a 14 anys d'edat resident a la ciutat de València. 
 

Forma de càlcul 

Es considera que una persona mostra retard del creixement si la seua alçada és menor o igual a la 
mitjana menys dues desviacions típiques dels patrons de creixement infantil de l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) per al seu sexe i edat.  

Aquests valors de referència poden consultar-se en https://www.who.int/tools/growth-reference-
data-for-5to19-years/indicators/height-for-age. 
 

Comentaris / Limitacions 

- Encara que les taules de referència ofereixen dades segons mesos complits, en el fitxer de 
microdades de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana únicament disposem d'informació 
dels anys complits de la persona enquestada. Per això considerarem que una persona enquestada 
d'edat x té baixa alçada si aquesta és menor o igual a la mediana menys dues desviacions típiques, 
dades que apareixen en les taules de referència de les persones amb 12x+6 mesos complits del 
mateix sexe. Per exemple, direm que les xiquetes de 5 anys presenten retard de creixement si la 
seua altura és menor o igual a 102,306 centímetres. 

- Pel fet que la mostra a la ciutat de València és reduïda (173 persones enquestades de 5 a 14 
anys en l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana de 2016), les estimacions obtingudes han 
de prendre's amb cautela. 

 

https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/height-for-age
https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/height-for-age


  Meta 2.2. D'ací a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, 
les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels xiquets menors de 
5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les 
persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 2.2.2. 

Població de 5 a 14 anys d'edat amb pes 
insuficient  
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones de 5 a 14 anys d'edat amb pes insuficient respecte a la població de 5 a 14 
anys d'edat resident a la ciutat de València. 
 

Forma de càlcul 

Es considera que una persona mostra pes insuficient si el seu índex de massa corporal (IMC) és 
menor o igual a la mediana menys dues desviacions típiques dels patrons d'IMC de l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) per al seu sexe i edat.  

Aquests valors de referència poden consultar-se en https://www.who.int/tools/growth-reference-
data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age. 

L'Índex de Massa Corporal (IMC) es calcula dividint el pes corporal de cada individu (en 
quilograms) entre el quadrat de l'alçada (en metres). 
 

Comentaris / Limitacions 

- Encara que les taules de referència ofereixen dades segons mesos complits, en el fitxer de 
microdades de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana únicament disposem d'informació 
dels anys complits de la persona enquestada. Per això considerarem que una persona enquestada 
d'edat x té pes insuficient si el seu IMC és menor o igual a la mediana menys dues desviacions 
típiques, dades que apareixen en les taules de referència de les persones amb 12x+6 mesos 
complits del mateix sexe. Per exemple, direm que les xiquetes de 5 anys presenten pes insuficient 
si el seu IMC és menor o igual a 12,718 kg/m2. 

- Pel fet que la mostra a la ciutat de València és reduïda (173 persones enquestades de 5 a 14 
anys en l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana de 2016), les estimacions obtingudes han 
de prendre's amb cautela. 

- Una modificació d'aquest indicador apareix en el Panell ODS de l'INE (proporció de menors de 2 a 
4 anys amb obesitat, sobrepés o pes insuficient) o de l'IVE (proporció de menors entre 2 i 17 anys 
amb obesitat, sobrepés o pes insuficient). 

 

 

https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age
https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age


  Meta 2.2. D'ací a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, 
les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels xiquets menors de 
5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les 
persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 2.2.3. 

Població de 5 a 14 anys d'edat amb 
obesitat o sobrepés  
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones de 5 a 14 anys d'edat amb obesitat o sobrepés respecte a la població de 
5 a 14 anys d'edat resident a la ciutat de València. 
 

Forma de càlcul 

Es considera que una persona mostra obesitat o sobrepés si el seu índex de massa corporal (IMC) 
és major o igual a la mediana més dues desviacions típiques dels patrons d'IMC de l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) per al seu sexe i edat. 

Aquests valors de referència poden consultar-se en https://www.who.int/tools/growth-reference-
data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age.  

L'Índex de Massa Corporal (IMC) es calcula dividint el pes corporal de cada individu (en 
quilograms) entre el quadrat de l'alçada (en metres). 
 

Comentaris / Limitacions 

- Encara que les taules de referència ofereixen dades segons mesos complits, en el fitxer de 
microdades de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana únicament disposem d'informació 
dels anys complits de la persona enquestada. Per això considerarem que una persona enquestada 
d'edat x té obesitat o sobrepés si el seu IMC és major o igual a la mediana més dues desviacions 
típiques, dades que apareixen en les taules de referència de les persones amb 12x+6 mesos 
complits del mateix sexe. Per exemple, direm que les xiquetes de 5 anys presenten obesitat o 
sobrepés si el seu IMC és major o igual a 19,009 kg/m². 

- Pel fet que la mostra a la ciutat de València és reduïda (173 persones enquestades de 5 a 14 
anys en l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana de 2016), les estimacions obtingudes han 
de prendre's amb cautela.  

- Una modificació d'aquest  indicador apareix en el Panell ODS de l'INE (proporció de menors de 2 
a 4 anys amb obesitat, sobrepés o pes insuficient) o de l'IVE (proporció de menors entre 2 i 17 anys 
amb obesitat, sobrepés o pes insuficient). 

 

https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age
https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age


  Meta 2.2. D'ací a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, 
les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels xiquets menors de 
5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les 
persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 2.2.4. 

Població adulta amb obesitat o sobrepés  

   

 

Font 
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Salut de la 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones de 18 o més anys d'edat amb obesitat o sobrepés respecte a la població 
de 18 o més anys d'edat resident a la ciutat de València. 
 

Forma de càlcul 

L'Índex de Massa Corporal (IMC) es calcula dividint el pes corporal de cada individu (en 
quilograms) entre el quadrat de l'alçada (en metres). L'IMC resultant es classifica en quatre 
categories: 

> Baix pes si és menor de 18,5 kg/m². 

> Normopeso si és major o igual a 18,5 i menor de 25 kg/m². 

> Sobrepés si és igual o major de 25 kg/m². 

> Obesitat si és igual o major de 30 kg/m². 

 

Comentaris / Limitacions 

- El percentatge de persones amb sobrepés o obesitat es calcula respecte al total de persones en 
les quals consta el pes i l'alçada. Les dades de pes i alçada són informades en l'enquesta per la 
pròpia persona enquestada. 

- Les dades de 2010 i 2016 provenen de l'explotació estadística de les enquestes de la població de 
18 o més anys d'edat residents a la ciutat de València procedents de l'Enquesta de Salut de la 
Comunitat Valenciana. Cal tindre en compte que la reduïda grandària de la mostra de població de 
18 o més anys d'edat de l'Enquesta de Salut a la ciutat (603 per a 2016 i 619 per a 2010) implica 
que hem de prendre amb cautela les estimacions obtingudes, en estar subjectes a majors errors 
mostrals. 

- Les dades de 2019 procedeixen de la novena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana de 
l'Ajuntament de València. La grandària mostral associada a aquesta operació és sensiblement 
major (2.298 persones de 18 o més anys), per la qual cosa les estimacions seran molt més 
precises. Pot consultar-se la documentació metodològica d'aquesta operació en 
https://bit.ly/3wpjger.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

https://bit.ly/3wPjGeR


  Meta 2.3. D'ací a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en xicoteta 
escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els ramaders i els pescadors, 
entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos i inputs de producció i 
als coneixements, els serveis financers, els mercats i les oportunitats per a afegir valor i obtindre ocupacions 
no agrícoles. 

   

 

 
Indicador 2.3.1. 

Percentatge de superfície destinada a 
terres de cultiu  
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície destinada a terres de cultiu respecte a la superfície total del municipi. 
 

Forma de càlcul 

Les terres cultivades inclouen les terres amb cultius herbacis, llenyosos o en guaret, ja siguen de 
secà o de regadiu. No inclou el terreny forestal, les pastures i pasturatges, les superfícies no 
agrícoles, la superfície de rius i llacs o el terreny improductiu. 
 

Comentaris / Limitacions 

- Aquesta informació forma part de l'Estadística de Superfícies i Rendiments de Cultius per Termes 
Municipals que realitza el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que es realitza amb 
periodicitat anual des de l'any 1990 en col·laboració amb els Serveis Estadístics de les Comunitats 
Autònomes. Es basa en una investigació en camp, en la qual es pren informació directament a peu 
de parcel·la en una mostra georeferenciada del territori nacional, realitzada en els mesos de maig a 
agost. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 2.3. D'ací a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en xicoteta 
escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els ramaders i els pescadors, 
entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos i inputs de producció i 
als coneixements, els serveis financers, els mercats i les oportunitats per a afegir valor i obtindre ocupacions 
no agrícoles. 

   

 

 
Indicador 2.3.2. 

Percentatge de població ocupada en 
l'agricultura  
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de població ocupada en el sector primari (agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) 
respecte a la població ocupada de la ciutat de València. 
 

Forma de càlcul 

La informació s'obté de l'explotació estadística realitzada per l'Institut Valencià d'Estadística de la 
mostra de persones residents a la ciutat de l'Enquesta de Població Activa (EPA) realitzada per 
l'Institut Nacional d'Estadística. El valor de l'indicador s'obté com una mitjana anual dels 
percentatges trimestrals de població ocupada en el sector primari respecte al total de població 
ocupada per a l'any de referència per a la ciutat. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta de població activa (EPA) es realitza des de 1964, sent la metodologia vigent en 
l'actualitat la de 2005. Es tracta d'una investigació contínua i de periodicitat trimestral dirigida a les 
famílies, la finalitat principal de la qual és obtindre dades de la força de treball i de les seues 
diverses categories (ocupats, aturats), així com de la població aliena al mercat laboral (inactius). 

- Atés que l’EPA no està dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions 
oferides tindran un major nivell d’error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de 
ser tractades amb cautela. La metodologia associada a aquesta operació pot consultar-se en 
https://bit.ly/3kfaqly.  

- La branca d'activitat associada a la població ocupada es classifica segons la Classificació 
Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-2009). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

 

https://bit.ly/3kFaQLY
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 2.3. D'ací a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en xicoteta 
escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els ramaders i els pescadors, 
entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos i inputs de producció i 
als coneixements, els serveis financers, els mercats i les oportunitats per a afegir valor i obtindre ocupacions 
no agrícoles. 

   

 

 
Indicador 2.3.3. 

Percentatge de superfície agrària 
utilitzada destinada a producció ecològica  

   

 

Font 
 

Enquesta sobre 
l'Estructura de 
les 
Explotacions 
Agrícoles 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Triennal 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016 
 
 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície agrària utilitzada (SAU) destinada a producció ecològica a la ciutat de 
València. 
 

Forma de càlcul 

Quocient de la superfície agrària utilitzada destinada a producció ecològica entre la superfície 
agrària utilitzada total a la ciutat. 

La superfície agrària utilitzada (SAU) és el conjunt de la superfície de terres llaurades i terres per a 
pastures permanents. Les terres llaurades comprenen els cultius herbacis, els guarets, els horts 
familiars i les terres dedicades a cultius llenyosos. En aquesta operació únicament s'inclouen les 
explotacions agrícoles amb almenys 1 hectàrea de superfície agrícola utilitzada o amb una certa 
importància econòmica. Per a qualificar la producció com a ecològica es requereix la identificació i 
separació de les parcel·les i productes usats o produïts ecològicament dels que no ho són, i estar 
registrada davant l'autoritat o organisme de control corresponent en cada comunitat autònoma i 
sotmetre's als seus controls. En aquesta enquesta s'investiga tant la superfície en la qual s'apliquen 
mètodes de producció ecològica (superfície qualificada), com la superfície que es troba en període 
de conversió. 

El període de referència és l'any agrícola 2016, és a dir, la campanya agrícola compresa entre l'1 
d'octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016. 
 

Comentaris / Limitacions 

- Els resultats que s'ofereixen procedeixen de l'explotació estadística del fitxer de microdades de 
l'Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles, seleccionant les explotacions agrícoles 
situades a la ciutat. Atés que l'Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles no està 
dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un major 
nivell d’error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de ser tractades amb cautela a 
causa de la reduïda grandària mostral d'explotacions de la ciutat (32 explotacions). La metodologia 
associada a aquesta operació pot consultar-se en https://bit.ly/30miytu.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), els quals ofereixen aquesta informació per a àmbits  territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), encara que amb una referència territorial provincial. 
En tots els casos s'estima la superfície destinada a producció agrícola a partir de l'Enquesta  de 
Superfícies i Rendiments de Cultius del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la 
superfície destinada a producció agrícola productiva i sostenible a partir de l'Estadística de la 
Producció Ecològica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L'àmbit territorial inferior 
d'aquestes dades és el provincial, per la qual cosa no es disposa d'informació per al municipi de 
València. Per això s'ha decidit utilitzar com a font alternativa l'Enquesta sobre l'Estructura de les 
Explotacions Agrícoles de l'Institut Nacional d'Estadística. 

 

 

https://bit.ly/30MiYTU
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 2.3. D'ací a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en xicoteta 
escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els ramaders i els pescadors, 
entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos i inputs de producció i 
als coneixements, els serveis financers, els mercats i les oportunitats per a afegir valor i obtindre ocupacions 
no agrícoles. 

   

 

 
Indicador 2.3.4. 

Unitats de treball-any en explotacions 
agrícoles  

   

 

Font 
 

Enquesta sobre 
l'Estructura de 
les 
Explotacions 
Agrícoles 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Triennal 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016 
 
 
 
 
 

 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Unitats de treball destinades a la producció agrícola de les explotacions de la ciutat de Valencia 
durant l'any de referència. 
 

Forma de càlcul 

Les dades de treball en l'explotació agrícola s'expressen com a nombre d'unitats de treball-any 
(UTA). Una UTA equival al treball que realitza una persona a temps complet al llarg de l'any. 

El període de referència és l'any agrícola 2016, és a dir, la campanya agrícola compresa entre l'1 
d'octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016. 
 

Comentaris / Limitacions 

- Els resultats que s'ofereixen procedeixen de l'explotació estadística del fitxer de microdades de 
l'Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles, seleccionant les explotacions agrícoles 
situades a la ciutat. Atés que l'Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles no està 
dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un major 
nivell d’error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de ser tractades amb cautela a 
causa de la reduïda grandària mostral d'explotacions de la ciutat (32 explotacions). La metodologia 
associada a aquesta operació pot consultar-se en https://bit.ly/30miytu. En la documentació 
metodològica es mostra una taula d'equivalències entre unitats de treball-any, jornades, hores de 
treball o percentatge de treball realitzat per una persona.  

 

 

https://bit.ly/30MiYTU


  Meta 2.3. D'ací a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en xicoteta 
escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els ramaders i els pescadors, 
entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos i inputs de producció i 
als coneixements, els serveis financers, els mercats i les oportunitats per a afegir valor i obtindre ocupacions 
no agrícoles. 

   

 

 
Indicador 2.3.5. 

Producció de les explotacions agrícoles  

   

 

Font 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Producció estàndard total, que s'obté com la suma dels valors obtinguts per a cada característica 
agrícola multiplicant les produccions estàndard per unitat pel nombre d'unitats corresponents.  
 

Forma de càlcul 

S'entén per producció estàndard el valor de la producció corresponent a la situació mitjana d'una 
determinada regió per a cada característica agrícola. S'entén per producció la suma del valor dels 
productes, que s'obtenen multiplicant la producció per unitat pel preu d'eixida de l'explotació, sense 
incloure l'IVA, els impostos sobre els productes i els pagaments directes. Les produccions 
estàndard es determinen utilitzant dades bàsiques mitjanes calculats al llarg d'un període de 
referència de cinc anys. 

El període de referència és l'any agrícola 2016, és a dir, la campanya agrícola compresa entre l'1 
d'octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016. 
 

Comentaris / Limitacions 

- Els resultats que s'ofereixen procedeixen de l'explotació estadística del fitxer de microdades de 
l'Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles, seleccionant les explotacions agrícoles 
situades a la ciutat. Atés que l'Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles no està 
dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un major 
nivell d’error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de ser tractades amb cautela a 
causa de la reduïda grandària mostral d'explotacions de la ciutat (32 explotacions). La metodologia 
associada a aquesta operació pot consultar-se en https://bit.ly/30miytu. En la documentació 
metodològica es mostra una taula d'equivalències entre unitats de treball-any, jornades, hores de 
treball o percentatge de treball realitzat per una persona.  

 

 

https://bit.ly/30MiYTU


  Meta 2.A.  Augmentar, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, les inversions en 
infraestructura rural, investigació i serveis d'extensió agrícola, desenvolupament tecnològic i bancs de gens 
de plantes i bestiar a fi de millorar la capacitat de producció agropecuària als països en desenvolupament, 
particularment als països menys avançats. 

   

 

 
Indicador 2.A.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS2 

   

 

Font 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 (Posar fi a la fam, 
aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible).  

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 2 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

 

   
 



Meta 2.A.  Augmentar, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, les inversions en 
infraestructura rural, investigació i serveis d'extensió agrícola, desenvolupament tecnològic i bancs de gens 
de plantes i bestiar a fi de millorar la capacitat de producció agropecuària als països en desenvolupament, 
particularment als països menys avançats. 

   

 

 
Indicador 2.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS2 

   

 

Font 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 (Posar fi a la 
fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 2 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 2.A.  Augmentar, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, les inversions en 
infraestructura rural, investigació i serveis d'extensió agrícola, desenvolupament tecnològic i bancs de gens 
de plantes i bestiar a fi de millorar la capacitat de producció agropecuària als països en desenvolupament, 
particularment als països menys avançats. 

   

 

 
Indicador 2.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS2 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 (Posar fi a la fam, aconseguir la 
seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 2 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 2.A.  Augmentar, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, les inversions en 
infraestructura rural, investigació i serveis d'extensió agrícola, desenvolupament tecnològic i bancs de gens 
de plantes i bestiar a fi de millorar la capacitat de producció agropecuària als països en desenvolupament, 
particularment als països menys avançats. 

   

 

 
Indicador 2.A.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS2 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 (Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la 
millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una 
actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la 
subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 2 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 

Garantir una vida sana i promoure el 
benestar de tots a totes les edats 
 

 

Meta 3.1 

D'ací a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius. 

Indicador 3.1.1. Taxa de mortalitat materna 

Indicador 3.1.2. Proporció de parts atesos per personal sanitari especialitzat 

Meta 3.2 

D'ací a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intenten 

reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de xiquets menors de 5 anys almenys 

fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius. 

Indicador 3.2.1. Taxa de mortalitat de menors de 5 anys 

Indicador 3.2.2. Taxa de mortalitat neonatal 

Indicador 3.2.3. Taxa de mortalitat infantil 

Meta 3.3 

D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l'hepatitis, 

les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

Indicador 3.3.1. Incidència del VIH/SIDA per cada 100.000 habitants 

Indicador 3.3.2. Incidència de la tuberculosi per cada 100.000 habitants 

Indicador 3.3.3. Incidència de la malària per cada 100.000 habitants 

Indicador 3.3.4. Incidència de l'hepatitis B per cada 100.000 habitants 

Indicador 3.3.5. Taxa de mortalitat atribuïda al VIH/SIDA 

Indicador 3.3.6. Taxa de mortalitat atribuïda a la tuberculosi 

Indicador 3.3.7. Taxa de mortalitat atribuïda a l'hepatitis vírica 

Indicador 3.3.8. Taxa de mortalitat atribuïda a malalties infeccioses del sistema respiratori 

Meta 3.4 

D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i 

promoure la salut mental i el benestar. 

Indicador 3.4.1. Taxa de mortalitat atribuïda a les malalties cardiovasculars 

Indicador 3.4.2. Taxa de mortalitat atribuïda a les malalties respiratòries 

Indicador 3.4.3. Taxa de mortalitat atribuïda a la diabetis 

Indicador 3.4.4. Taxa de mortalitat atribuïda al càncer 

Indicador 3.4.5. Taxa de mortalitat atribuïda a tumors del sistema respiratori 

Indicador 3.4.6. Taxa de mortalitat prematura 

Indicador 3.4.7. Esperança de vida en nàixer 

Indicador 3.4.8. Taxa de mortalitat per suïcidi 

Meta 3.5 

Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu 

d'alcohol. 

Indicador 3.5.1. Taxa de persones en tractament per consum de drogues il·legals 

Indicador 3.5.2. Taxa de persones en tractament per consum d'alcohol 

Indicador 3.5.3. Percentatge de persones de 15 i més anys que consumeix begudes alcohòliques almenys una vegada per setmana 

Indicador 3.5.4. Taxa de mortalitat atribuïda a trastorns mentals derivats de l'abús d'alcohol i drogues 



Meta 3.6 

D'ací a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per accidents de trànsit en el món. 

Indicador 3.6.1. Taxa de mortalitat per lesions degudes a accident de trànsit 

Meta 3.7 

D'ací a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i 

educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals. 

Indicador 3.7.1. Taxa de fecunditat de les adolescents de 10 a 14 anys 

Indicador 3.7.2. Taxa de fecunditat de les adolescents de 15 a 19 anys 

Indicador 3.7.3. Taxa de fecunditat de les adolescents de 10 a 19 anys 

Meta 3.8 

Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l'accés a serveis de salut essencials de 

qualitat i l'accés a medicaments i vacunes innocus, eficaços, assequibles i de qualitat per a tots. 

Indicador 3.8.1. Percentatge de població amb necessitat d'atenció mèdica insatisfeta 

Indicador 3.8.2. Proporció de la despesa anual de les persones destinat a despeses relacionades amb la salut 

Indicador 3.8.3. Llits hospitalaris en centres públics per cada 10.000 habitants 

Indicador 3.8.4. Consultes d'odontologia per cada 10.000 habitants 

Indicador 3.8.5. Farmàcies per cada 10.000 habitants 

Meta 3.9 

D'ací a 2030, reduir considerablement el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i per la pol·lució i 

contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl. 

Indicador 3.9.1. Taxa de mortalitat atribuïda a intoxicacions involuntàries 

Meta 3.A 

Enfortir l'aplicació del Conveni Marc de l'Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac en tots els països, segons siga 

procedent. 

Indicador 3.A.1. Percentatge de població de 15 i més anys que són fumadors diaris 

Meta 3.B 

Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments contra les malalties transmissibles i no 

transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l'accés a medicaments i vacunes essencials 

assequibles de conformitat amb la Declaració relativa a l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats 

amb el Comerç i la Salut Pública, en la qual s'afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions 

de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç respecte a la flexibilitat per a 

protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots. 

Meta 3.C 

Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la capacitació i la retenció del 

personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en 

desenvolupament. 

Indicador 3.C.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb el l’ODS3 

Indicador 3.C.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS3 

Indicador 3.C.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l’ODS3 

Indicador 3.C.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS3 

Meta 3.D 

Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d'alerta primerenca, reducció de 

riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial. 

 

 

 

 



  Meta 3.1. D'ací a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts 
vius 

   

 

 
Indicador 3.1.1. 

Taxa de mortalitat materna 

   

 

Font 
 

Registre de 
mortalitat de la 
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Universal i Salut 
Pública) 
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Naixements del 
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Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Defuncions de dones per causes relacionades amb l'embaràs, part o puerperi per cada 100.000 
naixements. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de dones residents a la ciutat de València per causes 
relacionades amb l'embaràs, part o puerperi (codis O00-O99 de la Classificació Internacional de 
Malalties 10a revisió, CIE-10) durant l'any de referència entre el nombre de naixements de mares 
residents a la ciutat durant l'any de referència, expressat en punts per 100.000. 

Es computen com a naixements totes les criatures biològicament vives immediatament després del 
part, és a dir, tot producte de la concepció que, després de la seua expulsió o extracció completa 
del cos de la mare, respira o manifesta qualsevol signe de vida. Es computen com a defuncions les 
defuncions de tota persona nascuda viva, independentment de les hores que haja viscut.  
  

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les 
dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre 
Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en 
casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, 
com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van conduir 
directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. La 
determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de Defunció es 
regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de la CIE-10. 
Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en https://bit.ly/3ciagkw.  

- La informació sobre naixements procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de microdades 
del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant els 
naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de 
Naixements s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, sent els Registres Civils la 
font primària d'informació, que es recull a partir del Butlletí estadístic de part. Aquest document 
l'emplenen els pares, parents o persones obligades per la llei a declarar el part. El registre civil en el 
qual s'inscriu el naixement emplena les dades relatives a la inscripció de cada nounat. Pot 
consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en https://bit.ly/3wqbouc.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), els quals ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

 

 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3wQboUc
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.1. D'ací a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts 
vius 

   

 

 
Indicador 3.1.2. 

Proporció de parts atesos per personal 
sanitari especialitzat 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de parts de mares residents a la ciutat de València atesos per personal sanitari 
especialitzat. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de parts atesos per personal sanitari especialitzat de dones residents a la 
ciutat durant l'any de referència entre el nombre de parts de mares residents a la ciutat en aqueix 
mateix any. 

La definició de part utilitzada en aquesta estadística coincideix amb el concepte medicobiològic, és 
a dir, expulsió o extracció del claustre matern del producte de la concepció viable (incloent tant els 
naixements com les morts fetals tardanes); per tant, queda exclòs l'avortament o expulsió del fetus 
no viable. Es considera mort fetal tardana la defunció, abans de la seua completa expulsió o 
extracció del cos de la mare, d'un producte de la concepció viable. Aquest caràcter de viabilitat és 
el que serveix per a diferenciar les morts fetals tardanes dels avortaments. El criteri utilitzat per a 
definir la viabilitat, a l'efecte d'aquesta estadística, és el pes del fetus mort, considerant com a mort 
fetal tardana els fetus morts amb un pes igual o superior als 500 grams. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre naixements procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de microdades 
del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant els 
naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de 
Naixements s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, sent els Registres Civils la 
font primària d'informació, que es recull a partir del Butlletí estadístic de part. Aquest document 
l'emplenen els pares, parents o persones obligades per la llei a declarar el part. El registre civil en el 
qual s'inscriu el naixement emplena les dades relatives a la inscripció de cada nascut. Pot 
consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en https://bit.ly/3wqbouc.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

 

https://bit.ly/3wQboUc
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.2. D'ací a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors de 5 anys, aconseguint 
que tots els països intenten reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la 
mortalitat de xiquets menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius 

   

 

 
Indicador 3.2.1. 

Taxa de mortalitat de menors de 5 anys 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 

 
Definició 

Defuncions de menors de 5 anys per cada 1.000 naixements. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de menors de 5 anys residents a la ciutat de València entre el nombre de 
naixements de mare resident a la ciutat durant l'any de referència, expressat en punts per 1.000. 

Es computen com a naixements totes les criatures biològicament vives immediatament després del part, és a 
dir, tot producte de la concepció que, després de la seua expulsió o extracció completa del cos de la mare, 
respira o manifesta qualsevol signe de vida. Es computen com a defuncions les defuncions de tota persona 
nascuda viva, independentment de les hores que haja viscut.  
 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre defuncions per al total de la ciutat procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de 
microdades del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant les 
defuncions registrades de residents a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de Defuncions 
s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, sent els Registres Civils la font primària 
d'informació. Les dades es recullen en el denominat Certificat mèdic de defunció/Butlletí estadístic de 
defunció. Aquest document s'emplena pel metge que certifica la defunció en la part relativa a les dades 
personals i les causes de la defunció. El Registre Civil en el qual s'inscriu la defunció emplena les dades 
relatives a la inscripció i el declarant o els familiars, les dades relatives a la residència, nacionalitat i professió 
del mort. En el cas de defuncions que ocorren en circumstàncies especials i en les quals intervé un jutjat, la 
informació l'emplena el jutjat. Pot consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en 
https://bit.ly/3wqbouc 

- La informació sobre naixements per al total de la ciutat procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de 
microdades del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE), 
seleccionant els naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de 
Defuncions s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes. Les dades es recullen en el denominat 
Certificat mèdic de defunció / Butlletí estadístic de defunció. Aquest document l'emplena el metge que 
certifica la defunció en la part relativa a les dades personals i les causes de la defunció. El Registre Civil en el 
qual s'inscriu la defunció emplena les dades relatives a la inscripció i el declarant o els familiars, les dades 
relatives a la residència, nacionalitat i professió del mort. En el cas de defuncions que ocorren en 
circumstàncies especials i en les quals intervé un jutjat, la informació l'emplena aquest. Pot consultar-se la 
metodologia d'aquesta operació estadística en https://bit.ly/3wqbouc. 

- La informació de naixements i defuncions per districte prové de l'explotació estadística del fitxer d'altes i 
baixes en el Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de València durant l'any de referència. Els naixements 
corresponen a altes per naixement registrades en el Padró Municipal de la ciutat durant l'any de referència. 
Les defuncions corresponen a baixes per defunció registrades en el Padró Municipal de la ciutat durant l'any 
de referència. El registre de naixements i defuncions del Padró Municipal presenta un subregistrament 
respecte de les dades del Moviment Natural de la Població d'aproximadament el 4% en el cas dels 
naixements i del 7% per a les defuncions. Per al cas de les defuncions de menors de 5 anys, el 
subregistrament s'eleva al 18%. Aquestes estimacions s'han obtingut per al període 2010-19. 

- Pot obtindre's per a àmbits territorials inferiors (com ara barris o seccions censals). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'INE (https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell 
ODS de l'Institut Valencià d'Estadística (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a 
àmbits territorials superiors. 

 

https://bit.ly/3wqbouc
https://bit.ly/3wQboUc
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.2. D'ací a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors de 5 anys, aconseguint 
que tots els països intenten reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la 
mortalitat de xiquets menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius 

   

 

 
Indicador 3.2.2. 

Taxa de mortalitat neonatal 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Defuncions de menors de 28 dies d'edat per cada 1.000 naixements. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de menors de 28 dies d'edat residents a la ciutat de València 
durant l'any de referència entre el nombre de naixements de mares residents a la ciutat durant l'any 
de referència. 

Es computen com a naixements totes les criatures biològicament vives immediatament després del 
part, és a dir, tot producte de la concepció que, després de la seua expulsió o extracció completa 
del cos de la mare, respira o manifesta qualsevol signe de vida. Es computen com a defuncions les 
defuncions de tota persona nascuda viva, independentment de les hores que haja viscut. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre defuncions per al total de la ciutat procedeix de l'explotació estadística dels 
fitxers de microdades del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional 
d'Estadística, seleccionant les defuncions registrades de residents a la ciutat durant l'any de 
referència. L'Estadística de Defuncions s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, 
sent els Registres Civils la font primària d'informació. Les dades es recullen en el denominat 
Certificat mèdic de defunció/Butlletí estadístic de defunció. Aquest document s'emplena pel metge 
que certifica la defunció en la part relativa a les dades personals i les causes de la defunció. El 
Registre Civil en el qual s'inscriu la defunció emplena les dades relatives a la inscripció i el 
declarant o els familiars, les dades relatives a la residència, nacionalitat i professió del mort. En el 
cas de defuncions que ocorren en circumstàncies especials i en les quals intervé un jutjat, la 
informació l'emplena el jutjat. Pot consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en 
https://bit.ly/3wqbouc 

- La informació sobre naixements per al total de la ciutat procedeix de l'explotació estadística dels 
fitxers de microdades del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional 
d'Estadística (INE), seleccionant els naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any 
de referència. L'Estadística de Defuncions s'elabora en col·laboració amb les comunitats 
autònomes. Les dades es recullen en el denominat Certificat mèdic de defunció / Butlletí estadístic 
de defunció. Aquest document l'emplena el metge que certifica la defunció en la part relativa a les 
dades personals i les causes de la defunció. El Registre Civil en el qual s'inscriu la defunció 
emplena les dades relatives a la inscripció i el declarant o els familiars, les dades relatives a la 
residència, nacionalitat i professió del mort. En el cas de defuncions que ocorren en circumstàncies 
especials i en les quals intervé un jutjat, la informació l'emplena el jutjat. Pot consultar-se la 
metodologia d'aquesta operació estadística en https://bit.ly/3wqbouc. 

- Pot obtindre's per a àmbits territorials inferiors (com ara districtes, barris o seccions censals). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'INE (https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i 
del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen 
aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

https://bit.ly/3wqbouc
https://bit.ly/3wQboUc
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.2. D'ací a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors de 5 anys, aconseguint 
que tots els països intenten reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la 
mortalitat de xiquets menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius 

   

 

 
Indicador 3.2.3. 

Taxa de mortalitat infantil 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Defuncions de menors d'1 any d'edat per cada 1.000 naixements. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de menors d'1 any d'edat residents a la ciutat durant l'any de referència 
entre el nombre de naixements de mares residents a la ciutat durant l'any de referència. 

Es computen com a naixements totes les criatures biològicament vives immediatament després del part, és a 
dir, tot producte de la concepció que, després de la seua expulsió o extracció completa del cos de la mare, 
respira o manifesta qualsevol signe de vida. Es computen com a defuncions les defuncions de tota persona 
nascuda viva, independentment de les hores que haja viscut. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre defuncions per al total de la ciutat procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de 
microdades del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant les 
defuncions registrades de residents a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de Defuncions 
s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, sent els Registres Civils la font primària 
d'informació. Les dades es recullen en el denominat Certificat mèdic de defunció/Butlletí estadístic de 
defunció. Aquest document s'emplena pel metge que certifica la defunció en la part relativa a les dades 
personals i les causes de la defunció. El Registre Civil en el qual s'inscriu la defunció emplena les dades 
relatives a la inscripció i el declarant o els familiars, les dades relatives a la residència, nacionalitat i professió 
del mort. En el cas de defuncions que ocorren en circumstàncies especials i en les quals intervé un jutjat, la 
informació l'emplena el jutjat. Pot consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en 
https://bit.ly/3wqbouc 

- La informació sobre naixements per al total de la ciutat procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de 
microdades del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant els 
naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de Defuncions 
s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes. Les dades es recullen en el denominat Certificat 
mèdic de defunció / Butlletí estadístic de defunció. Aquest document s'emplena pel metge que certifica la 
defunció en la part relativa a les dades personals i les causes de la defunció. El Registre Civil en el qual 
s'inscriu la defunció emplena les dades relatives a la inscripció i el declarant o els familiars, les dades 
relatives a la residència, nacionalitat i professió del mort. En el cas de defuncions que ocorren en 
circumstàncies especials i en les quals intervé un jutjat, la informació l'emplena el jutjat. Pot consultar-se la 
metodologia d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: https://bit.ly/3wqbouc. 

- La informació de naixements i defuncions per districte prové de l'explotació estadística del fitxer d'altes i 
baixes en el Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de València durant l'any de referència. Els naixements 
corresponen a altes per naixement registrades en el Padró Municipal de la ciutat durant l'any de referència. 
Les defuncions corresponen a baixes per defunció registrades en el Padró Municipal de la ciutat durant l'any 
de referència. El registre de naixements i defuncions del Padró Municipal presenta un subregistrament 
respecte de les dades del Moviment Natural de la Població d'aproximadament el 4% en el cas dels 
naixements i del 7% per a les defuncions. Per al cas de les defuncions de menors d'1 any, el subregistrament 
arriba al 20%. Aquestes estimacions s'han obtingut per al període 2010-19. 

- Pot obtindre's per a àmbits territorials inferiors (com ara barris o seccions censals). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible 
(https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 

https://bit.ly/3wqbouc
https://bit.ly/3wQboUc
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.1. 
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Definició 

Casos notificats de VIH/SIDA de residents a la ciutat de València per cada 100.000 residents. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de casos notificats d'infeccions pel Virus de la Immunodeficiència Humana 
(VIH) / Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (SIDA) de residents a la ciutat durant l'any de 
referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any de referència. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Sistema de Notificació Obligatòria és un sistema de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública que permet recollir en temps real les dades de les Malalties de Declaració Obligatòria 
(MDO), dels brots, i de les alertes, la seua anàlisi i la difusió de la informació als usuaris de manera 
automatitzada, dins del territori de la Comunitat Valenciana. La notificació obligatòria es refereix a 
casos nous de qualsevol de les MDO apareguts. La notificació es realitza sota sospita clínica per 
qualsevol metge, del sector públic o privat, que es trobe o exercisca la seua professió en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.2. 

Incidència de tuberculosi per cada 100.000 
habitants 
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Definició 

Casos notificats de tuberculosi de residents a la ciutat de València per cada 100.000 residents. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de casos notificats de tuberculosi de residents a la ciutat durant l'any de 
referència entre el nombre de residents de la ciutat calculat a meitat de l'any de referència. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Sistema de Notificació Obligatòria és un sistema de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública que permet recollir en temps real les dades de les Malalties de Declaració Obligatòria 
(MDO), dels brots, i de les alertes, la seua anàlisi i la difusió de la informació als usuaris de manera 
automatitzada, dins del territori de la Comunitat Valenciana. La notificació obligatòria es refereix a 
casos nous de qualsevol de les MDO apareguts. La notificació es realitza sota sospita clínica per 
qualsevol metge, del sector públic o privat, que es trobe o exercisca la seua professió en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.3. 

Incidència de malària per cada 100.000 
habitants 
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Definició 

Casos notificats de malària de residents a la ciutat de València per cada 100.000 residents. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de casos notificats de paludisme (malària) de residents a la ciutat durant l'any 
de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any de referència. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Sistema de Notificació Obligatòria és un sistema de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública que permet recollir en temps real les dades de les Malalties de Declaració Obligatòria 
(MDO), dels brots, i de les alertes, la seua anàlisi i la difusió de la informació als usuaris de manera 
automatitzada, dins del territori de la Comunitat Valenciana. La notificació obligatòria es refereix a 
casos nous de qualsevol de les MDO apareguts. La notificació es realitza sota sospita clínica per 
qualsevol metge, del sector públic o privat, que es trobe o exercisca la seua professió en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.3. 

Incidència d'hepatitis B per cada 100.000 
habitants 
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Definició 

Casos notificats d'hepatitis aguda tipus B de residents a la ciutat de València per cada 100.000 
residents. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de casos notificats d'hepatitis aguda tipus B de residents a la ciutat durant 
l'any de referència entre el nombre de residents de la ciutat calculat a meitat de l'any de referència. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Sistema de Notificació Obligatòria és un sistema de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública que permet recollir en temps real les dades de les Malalties de Declaració Obligatòria 
(MDO), dels brots, i de les alertes, la seua anàlisi i la difusió de la informació als usuaris de manera 
automatitzada, dins del territori de la Comunitat Valenciana. La notificació obligatòria es refereix a 
casos nous de qualsevol de les MDO apareguts. La notificació es realitza sota sospita clínica per 
qualsevol metge, del sector públic o privat, que es trobe o exercisca la seua professió en l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.5. 

Taxa de mortalitat atribuïda al VIH 
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Definició 

Defuncions atribuïdes al Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes al Virus de la 
Immunodeficiència Humana (codis B20-B24 de la Classificació Internacional de Malalties 10a 
revisió, CIE-10) durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat 
de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les 
dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre 
Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en 
casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, 
com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van conduir 
directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. La 
determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de Defunció es 
regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de la CIE-10. 
Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- Pot obtindre's aquest indicador per als districtes de la ciutat de València, que correspon a 
agregats de defuncions per aquesta causa per a períodes de 5 anys, assignant el valor obtingut a 
l'últim any que defineix el període d'agregació. Les taxes oferides s'obtenen com el quocient del 
nombre de defuncions associades a la causa durant un període de cinc anys (per exemple, 2011-
15) entre la suma de la població a 1 de gener dels anys inclosos (de 2011 a 2015) (població 
subjecta a risc). Existeix un xicotet subregistrament pel fet que algunes de les defuncions 
registrades a la ciutat no van poder ser geocodificades al districte o barri de residència de la 
persona morta. Es pot consultar les dades i metodologia associada a aquesta operació en 
https://bit.ly/3flxtoy. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.6. 
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Definició 

Defuncions atribuïdes a la tuberculosi per cada 100.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a la tuberculosi o 
als seus efectes tardans (codis A15-A19, B90 de la Classificació Internacional de Malalties 10a 
revisió, CIE-10) durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat 
de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les 
dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre 
Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en 
casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, 
com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van conduir 
directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. La 
determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de Defunció es 
regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de la CIE-10. 
Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- La tuberculosi i els seus efectes tardans apareix registrada en la CIE-10 dins dels codis A15-A19 i 
B90. El codi A15 inclou la tuberculosi respiratòria confirmada bacteriològica i histològicament, l'A16 
la tuberculosi respiratòria no confirmada bacteriològica o histològicament, l'A17 la tuberculosi del 
sistema nerviós, l'A18 la tuberculosi d'altres òrgans, l'A19 la tuberculosi miliar i el B90 les seqüeles 
de la tuberculosi. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.7. 

Taxa de mortalitat atribuïda a l'hepatitis 
vírica 
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Informació procedent de 
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0727. Estadística de 
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2019-2022 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a l'hepatitis vírica per cada 100.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a l'hepatitis vírica 
(codis B15-B19 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) durant l'any de 
referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 
100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les 
dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre 
Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en 
casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, 
com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van conduir 
directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. La 
determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de Defunció es 
regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de la CIE-10. 
Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- L'hepatitis vírica apareix registrada en la CIE-10 dins dels codis B15-B19, excloent l'hepatitis 
herpètica [herpes simple] (B00.8), l'hepatitis per citomegalovirus (B25.1) i la seqüela d'hepatitis viral 
(B94.2). El codi B15 inclou l'hepatitis aguda tipus A, el B16 l'hepatitis aguda tipus B, el B17 altres 
hepatitis virals agudes, el B18 l'hepatitis viral crònica i el B19 l'hepatitis viral sense una altra 
especificació. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

   
 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://spanish-cities.sdgindex.org/


Meta 3.3. D'ací a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals 
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles. 

   

 

 
Indicador 3.3.8. 

Taxa de mortalitat atribuïda a malalties 
infeccioses del sistema respiratori 
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Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a la grip i a la pneumònia per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València a causa de causes relacionades amb 
la grip (codis J10-J11 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) o amb la pneumònia 
(codis J12-J18 de la CIE-10) durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a 
meitat de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions registrades en 
el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de mortalitat de 
la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les dades s'obtenen a través 
d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre Civil) o d'un acte judicial (comunicació 
de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en casos sospitosos de morts no naturals). La causa 
bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena 
d'esdeveniments patològics que van conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o 
violència que va produir la lesió fatal. La determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el 
Certificat Mèdic de Defunció es regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el 
volum 2 de la CIE-10. Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- En aquest indicador s'inclouen els codis J10 (Influença deguda a un altre virus de la influença identificat), 
J11 (Influença deguda a virus no identificat), J12 (Pneumònia viral no classificada en una altra part), J13 
(Pneumònia deguda a Streptococcus pneumoniae), J14 (Pneumònia deguda a Haemophilus influenzae), J15 
(Pneumònia bacteriana no classificada en una altra part), J16 (Pneumònia deguda a altres microorganismes 
infecciosos no classificats en una altra part), J17 (Pneumònia en malalties classificades en una altra part) i 
J18 (Pneumònia, organisme no especificat). 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que visca a 
Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en 
diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest sexe 
(edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de l'OMS. Es 
disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- No es disposa d'informació d'aquesta agregació de causes per als districtes de la ciutat. No obstant això, es 
disposa d'informació per districte per a defuncions atribuïdes a pneumònies per a agregats de períodes de 5 
anys, que és una de les causes incloses en aquest indicador. Es pot consultar les dades i metodologia 
d'aquesta operació en https://bit.ly/3flxtoy.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible 
(https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

   
 
 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://spanish-cities.sdgindex.org/


Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 

   

 

 
Indicador 3.4.1. 

Taxa de mortalitat atribuïda a malalties 
cardiovasculars 
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Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana , 0741. 
Estadística de mortalitat 
segons causa per als 
districtes municipals de la 
ciutat de València, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a malalties del sistema circulatori per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a malalties del 
sistema circulatori (codis I00-I99 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) 
durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, 
expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació anual sobre defuncions segons causa de mort per al total de la ciutat procedeix del 
Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Les dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el 
Registre Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que 
intervé en casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons 
la CIE-10, com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van 
conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió 
fatal. La determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de 
Defunció es regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de 
la CIE-10. Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- La informació per districte correspon a agregats de defuncions associades a aquesta causa per a 
períodes de 5 anys, assignant el valor obtingut a l'últim any que defineix el període d'agregació. Les 
taxes oferides s'obtenen com el quocient del nombre de defuncions associades a la causa durant 
un període de cinc anys (per exemple, 2011-15) entre la suma de la població a 1 de gener dels 
anys inclosos (de 2011 a 2015) (població subjecta a risc). Existeix un xicotet subregistrament pel fet 
que algunes de les defuncions registrades a la ciutat no van poder ser geocodificades al districte de 
residència de la persona morta. També es disposa d'aquesta informació per als barris de la ciutat. 
Es poden consultar les dades i la metodologia associada a aquesta operació en https://bit.ly/3flxtoy. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 

   

 

 
Indicador 3.4.2. 

Taxa de mortalitat atribuïda a malalties 
respiratòries 
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Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana , 0741. 
Estadística de mortalitat 
segons causa per als 
districtes municipals de la 
ciutat de València, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a malalties del sistema respiratori per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a malalties del 
sistema respiratori (codis J00-J99 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) 
durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, 
expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació anual sobre defuncions segons causa de mort per al total de la ciutat procedeix del 
Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Les dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el 
Registre Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que 
intervé en casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons 
la CIE-10, com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van 
conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió 
fatal. La determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de 
Defunció es regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de 
la CIE-10. Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- La informació per districte correspon a agregats de defuncions associades a aquesta causa per a 
períodes de 5 anys, assignant el valor obtingut a l'últim any que defineix el període d'agregació. Les 
taxes oferides s'obtenen com el quocient del nombre de defuncions associades a la causa durant 
un període de cinc anys (per exemple, 2011-15) entre la suma de la població a 1 de gener dels 
anys inclosos (de 2011 a 2015) (població subjecta a risc). Existeix un xicotet subregistrament pel fet 
que algunes de les defuncions registrades a la ciutat no van poder ser geocodificades al districte de 
residència de la persona morta. També es disposa d'aquesta informació per als barris de la ciutat. 
Es poden consultar les dades i la metodologia associada a aquesta operació en https://bit.ly/3flxtoy. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

   

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 

   

 

 
Indicador 3.4.3. 

Taxa de mortalitat atribuïda a la diabetis 
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Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana, i 0741. 
Estadística de mortalitat 
segons causa per als 
districtes municipals de la 
ciutat de València i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a la diabetis per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat atribuïdes a la diabetis mellitus (codis 
E10-E14 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) durant l'any de 
referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 
100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació anual sobre defuncions segons causa de mort per al total de la ciutat procedeix del 
Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Les dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el 
Registre Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que 
intervé en casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons 
la CIE-10, com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van 
conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió 
fatal. La determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de 
Defunció es regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de 
la CIE-10. Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- La informació per districte correspon a agregats de defuncions associades a aquesta causa per a 
períodes de 5 anys, assignant el valor obtingut a l'últim any que defineix el període d'agregació. Les 
taxes oferides s'obtenen com el quocient del nombre de defuncions associades a la causa durant 
un període de cinc anys (per exemple, 2011-15) entre la suma de la població a 1 de gener dels 
anys inclosos (de 2011 a 2015) (població subjecta a risc). Existeix un xicotet subregistrament pel fet 
que algunes de les defuncions registrades a la ciutat no van poder ser geocodificades al districte de 
residència de la persona morta. Es pot consultar la metodologia associada a aquesta operació en 
https://bit.ly/3flxtoy.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

   

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 
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Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
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Característiques de la 
població de València. 
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Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes al càncer per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a tumors 
malignes (codis C00-C97 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) durant 
l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, expressat en 
punts per 100.000. En el seu càlcul no s'inclouen les defuncions atribuïdes a tumors in situ (codis 
D00-D09 de la CIE-10), tumors benignes (D10-D36), síndromes mielodisplàstiques (D46) o altres 
tumors de comportament incert o desconegut (D37-D45, D47, D48). 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació anual sobre defuncions segons causa de mort per al total de la ciutat procedeix del 
Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Les dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el 
Registre Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que 
intervé en casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons 
la CIE-10, com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van 
conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió 
fatal. La determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de 
Defunció es regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de 
la CIE-10. Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- No es disposa d'informació d'aquesta agregació de causes per als districtes i barris de la ciutat. Es 
disposa d'informació per districte i barri per a defuncions atribuïdes a tumors en general (malignes, 
in situ, benignes, síndromes mielodisplàstiques o de comportament incert o desconegut) per a 
agregats de períodes de 5 anys. També es disposa d'informació específica de determinats tumors 
per a aquests àmbits territorials. Es pot consultar les dades i metodologia d'aquesta operació en 
https://bit.ly/3flxtoy.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 

   

 

 
Indicador 3.4.5. 

Taxa de mortalitat atribuïda a tumors del 
sistema respiratori 

   

 

Font 
 

Registre de 
mortalitat de la 
Comunitat 
Valenciana 
(Conselleria de 
Sanitat 
Universal i 
Salut Pública) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per 
edat.  

 

 
 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a tumors del sistema respiratori per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a tumors 
malignes del sistema respiratori (codis C30-C39, C45.0.2 de la Classificació Internacional de 
Malalties 10a revisió, CIE-10) durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat 
calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació anual sobre defuncions segons causa de mort per al total de la ciutat procedeix del 
Registre de mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Les dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el 
Registre Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre d'enterrament per part del jutjat que 
intervé en casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons 
la CIE-10, com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van 
conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió 
fatal. La determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de 
Defunció es regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de 
la CIE-10. Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- No es disposa d'informació d'aquesta agregació de causes per als districtes i barris de la ciutat. Es 
disposa d'informació per districte i barri per a defuncions atribuïdes a tumors malignes en general 
per a agregats de períodes de 5 anys. També es disposa d'informació específica de tumors 
malignes de la tràquea, bronquis i pulmó per districte de residència, que són una part de l'agregat 
considerat en aquest indicador. Es pot consultar les dades i metodologia d'aquesta operació en 
https://bit.ly/3flxtoy. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 

   

 

 
Indicador 3.4.6. 

Taxa de mortalitat prematura 

   

 

Font 

Estadística de 
Defuncions del 
Moviment 
Natural de la 
Població (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 
 

Estadística 
d'Altes i Baixes 
Padronals 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament de 
València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 
 

Desagregació 
territorial 

Ciutat i 
districtes  

 

 

Periodicitat 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 

2009-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
 

 
Definició 

Defuncions de menors de 70 anys per cada 100.000 habitants menors de 70 anys. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València menors de 70 anys durant 
l'any de referència entre el nombre de residents menors de 70 anys d'edat a la ciutat calculat a 
meitat de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre defuncions per al total de la ciutat procedeix de l'explotació estadística dels 
fitxers de microdades del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional 
d'Estadística, seleccionant les defuncions registrades de residents a la ciutat durant l'any de 
referència. L'Estadística de Defuncions s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, 
sent els Registres Civils la font primària d'informació. Les dades es recullen en el denominat 
Certificat mèdic de defunció/Butlletí estadístic de defunció. Aquest document s'emplena pel metge 
que certifica la defunció en la part relativa a les dades personals i les causes de la defunció. El 
Registre Civil en el qual s'inscriu la defunció emplena les dades relatives a la inscripció i el 
declarant o els familiars, les dades relatives a la residència, nacionalitat i professió del mort. En el 
cas de defuncions que ocorren en circumstàncies especials i en les quals intervé un jutjat, la 
informació l'emplena el jutjat. Pot consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en 
https://bit.ly/3wqbouc 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe es consideren les defuncions i residents d'aquest sexe. Es 
disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- La informació de defuncions per districte prové de l'explotació estadística del fitxer d'altes i baixes 
en el Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de València durant l'any de referència. Les defuncions 
corresponen a baixes per defunció registrades en el Padró Municipal de la ciutat durant l'any de 
referència. El registre de defuncions del Padró Municipal presenta un subregistrament respecte de 
les dades del Moviment Natural de la Població d'aproximadament el 7% per a les defuncions. Per al 
cas de les defuncions de menors de 70 anys, aquest subregistrament se situa en el 5%. Aquestes 
estimacions s'han obtingut per al període 2010-19. 

- Aquest indicador pot obtindre's per a àmbits territorials inferiors (barri i secció censal). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). S'ha modificat el límit superior de l'interval de 
mortalitat prematura per a ajustar-lo als criteris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). 

 

https://bit.ly/3wqbouc
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 

   

 

 
Indicador 3.4.7. 

Esperança de vida 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 

 
 

 
Definició 

Anys que una persona resident a la ciutat de València que nasquera en aquest moment viuria si els 
patrons de mortalitat al llarg de la seua vida foren iguals als patrons de mortalitat vigents 
actualment.  

 

Forma de càlcul 

L'esperança de vida al naixement s'obté a partir de l'ús de taules de mortalitat per edats i sexe 
(completes per a la ciutat i abreujades per als districtes), a partir de les quals s'estimen les taxes 
específiques de mortalitat que s'apliquen a una cohort fictícia de nascuts per a analitzar l'efecte de 
la mortalitat. 

L'esperança de vida al naixement assignada a l'any t fa referència al patró de mortalitat associat al 
període de quatre anys comprés entre l'1 de gener de l'any t-3 i el 31 de desembre de l'any t. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació de defuncions prové de l'explotació estadística del fitxer d'altes i baixes en el Padró 
Municipal d'Habitants de la ciutat de València durant l'any de referència. Les defuncions 
corresponen a baixes per defunció registrades en el Padró Municipal de la ciutat durant l'any de 
referència. 

- Per al càlcul de l'esperança de vida de la ciutat s'han utilitzat taules de mortalitat d'edats simples 
per a cada sexe. Per al càlcul de l'esperança de vida en els districtes s'han utilitzat taules de 
mortalitat abreujades en intervals d'edat de 5 anys, excepte el de menors d'1 any i el d'1 a 4 anys, 
aplicant la metodologia proposada per Chiang per al càlcul d'estimacions en poblacions xicotetes. 
L'ús de les defuncions registrades en el Padró pot tindre un lleuger efecte d'amplificació de les 
esperances de vida estimades, ja que el registre de defuncions del Padró Municipal presenta un 
subregistrament respecte de les dades del Moviment Natural de la Població d'aproximadament el 
7% (període 2010-19). 

- La informació sobre població resident prové de l'explotació estadística del Padró Municipal 
d'Habitants de la ciutat de València a 1 de gener de cada any. El Padró municipal és el registre 
administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades constitueixen prova de residència 
en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que visca a Espanya està obligada a 
inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en diversos municipis 
haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.4. D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar. 

   

 

 
Indicador 3.4.8. 

Taxa de mortalitat per suïcidi 

   

 

Font 
 

Registre de 
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Salut Pública) 
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Per 
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territorial 
 

Ciutat i 
districte 
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Cobertura temporal 
 

2009-2019 
   

 

 
 
Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a suïcidi i lesions autoinfligides per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a suïcidi i lesions 
autoinfligides (codis X60-X84 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) 
durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, 
expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les 
dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre 
Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en 
casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, 
com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van conduir 
directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. La 
determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de Defunció es 
regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de la CIE-10. 
Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- La informació per districte correspon a agregats de defuncions associades a aquesta causa per a 
períodes de 5 anys, assignant el valor obtingut a l'últim any que defineix el període d'agregació. Les 
taxes oferides s'obtenen com el quocient del nombre de defuncions associades a la causa durant 
un període de cinc anys (per exemple, 2011-15) entre la suma de la població a 1 de gener dels 
anys inclosos (de 2011 a 2015) (població subjecta a risc). Existeix un xicotet subregistrament pel fet 
que algunes de les defuncions registrades a la ciutat no van poder ser geocodificades al districte de 
residència de la persona morta. Es pot consultar la metodologia associada a aquesta operació en 
https://bit.ly/3flxtoy. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 
També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible 
(https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.5. Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut 
d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol. 

   

 

 
Indicador 3.5.1. 

Persones en tractament per consum de 
drogues il·legals 

   

 

Font 
 

Estadística del 
Sistema 
d'Informació 
en Addiccions 
de la 
Comunitat 
Valenciana 
(Conselleria de 
Sanitat 
Universal i 
Salut Pública) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2010-2020 
 

Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0703. Indicadors de 
consum de substàncies 
psicoactives del Sistema 
d'informació en 
addiccions: admissions a 
tractament, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Persones en tractament per consum de drogues il·legals residents a la ciutat de València per cada 
100.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones en tractament per consum de drogues il·legals residents a la 
ciutat durant l'any de referència entre el nombre de residents de la ciutat calculat a meitat de l'any 
de referència. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Sistema d'Informació en Addiccions és un sistema de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública que permet recollir informació de les persones admeses a tractament ambulatori per abús o 
dependència de substàncies psicoactives en un any donat. Es recull la informació sobre la droga 
principal per la qual és admés a tractament.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. En la pàgina web de la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública s'ofereix informació d'addiccions per a la Comunitat Valenciana 
(http://www.san.gva.es/web/dgas/indicadores). 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://www.san.gva.es/web/dgas/indicadores


  Meta 3.5. Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut 
d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol. 

   

 

 
Indicador 3.5.2. 

Persones en tractament per consum 
d'alcohol 

   

 

Font 
 

Estadística del 
Sistema 
d'Informació 
en Addiccions 
de la 
Comunitat 
Valenciana 
(Conselleria de 
Sanitat 
Universal i 
Salut Pública) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2010-2020 
 

Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0703. Indicadors de 
consum de substàncies 
psicoactives del Sistema 
d'informació en 
addiccions: admissions a 
tractament, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Persones en tractament per consum d'alcohol residents a la ciutat per cada 100.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones en tractament per consum d'alcohol residents a la ciutat de 
València durant l'any de referència entre el nombre de residents de la ciutat calculat a meitat de 
l'any de referència. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Sistema d'Informació en Addiccions és un sistema de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública que permet recollir informació de les persones admeses a tractament ambulatori per abús o 
dependència de substàncies psicoactives en un any donat. Es recull la informació sobre la droga 
principal per la qual és admés a tractament.  

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. En la pàgina web de la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública s'ofereix informació d'addiccions per a la Comunitat Valenciana 
(http://www.san.gva.es/web/dgas/indicadores). 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://www.san.gva.es/web/dgas/indicadores


  Meta 3.5. Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut 
d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol. 

   

 

 
Indicador 3.5.3. 

Percentatge de persones de 15 o més 
anys que consumeixen begudes 
alcohòliques almenys una vegada per 
setmana 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones residents a la ciutat de València de 15 o més anys d'edat que, durant els 12 
mesos previs a la realització de l'enquesta, han consumit begudes alcohòliques de qualsevol tipus 
almenys una vegada per setmana. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones de 15 o més anys d'edat que contesten que consumeixen 
begudes alcohòliques diàriament, 4-6 vegades per setmana, 2-3 vegades per setmana o una 
vegada en la setmana respecte al total de persones residents a la ciutat que contesten a la qüestió. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta de Salut és un projecte que es duu a terme de manera periòdica per a obtindre 
informació fonamental sobre el nivell de salut i benestar de la població valenciana, que ajude a 
orientar i donar suport a la presa de decisions estratègiques en el Sistema Valencià de Salut. La 
informació que ofereix és representativa per grups d'edat i sexe i té com a font les percepcions i 
opinions de les pròpies persones, sobre les qüestions relatives a la seua salut i els determinants de 
l'entorn que la condicionen. Per tant, és complementària a la que es registra de manera rutinària pel 
personal sanitari. 

- La informació analitzada en aquest indicador prové de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades associat al qüestionari d'adults (població de 15 i més anys d'edat) de l'Enquesta de 
Salut de la Comunitat Valenciana 2016. Recull la freqüència de consum d'alcohol informada per 
l'enquestat recollida en la pregunta P55 del qüestionari. Cal tindre en compte que la reduïda 
grandària de la mostra de població de 15 o més anys d'edat de l'Enquesta de Salut a la ciutat (612 
enquestats residents) implica que hem de prendre amb cautela les estimacions obtingudes, en 
estar subjectes a majors errors mostrals. Aquesta informació no està recollida en l'Enquesta de 
Salut de la Comunitat Valenciana 2010. 



  Meta 3.5. Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut 
d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol. 

   

 

 
Indicador 3.5.4. 

Taxa de mortalitat atribuïda a trastorns 
mentals derivats de l'abús d'alcohol i 
drogues 
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Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a trastorns mentals derivats de l'abús de l'alcohol i drogues per cada 100.000 
habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat atribuïdes a trastorns mentals derivats 
de l'abús de l'alcohol i drogues (codis F10-F16, F18-F19 de la Classificació Internacional de 
Malalties 10a revisió, CIE-10) durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat 
calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les 
dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre 
Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en 
casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, 
com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van conduir 
directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. La 
determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de Defunció es 
regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de la CIE-10. 
Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- En el càlcul de l'indicador no s'inclouen les defuncions atribuïdes a trastorns mentals i del 
comportament deguts a l'ús de tabac (codi F17 de la CIE-10). 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

   

https://bit.ly/3ciAGkw
https://spanish-cities.sdgindex.org/


Meta 3.6. D'ací a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per accidents de trànsit en el 
món. 

   

 

 
Indicador 3.6.1. 

Taxa de mortalitat atribuïda a lesions 
degudes a accidents de trànsit 
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Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana, i 0741. 
Estadística de mortalitat 
segons causa per als 
districtes municipals de la 
ciutat de València i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de gener de 
cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a accidents de trànsit per cada 100.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat de València atribuïdes a accidents de trànsit 
(selecció de codis dels accidents de transport V00-V98 de la Classificació Internacional de Malalties 10a 
revisió, CIE-10) durant l'any de referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, 
expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions registrades en 
el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i de l'any t+1. 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de mortalitat de 
la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les dades s'obtenen a través 
d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre Civil) o d'un acte judicial (comunicació 
de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en casos sospitosos de morts no naturals). La causa 
bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena 
d'esdeveniments patològics que van conduir directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o 
violència que va produir la lesió fatal. La determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el 
Certificat Mèdic de Defunció es regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el 
volum 2 de la CIE-10. Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que visca a 
Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en 
diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps a l'any. 

- Els codis CIE-10 inclosos en aquesta causa de mort 90 (Accidents de trànsit) són V01-V06.1.9, V09.2.3.9, 
V10-V18.3.4.5.9, V19.4.5.6.9, V20-V28 .3.4.5.9, V29.4.5.6.9, V30-V38.4.5.6.7.9, V39.4.5.6.9, V40-
V48.4.5.6.7.9, V49.4.5.6.9, V50-V58.4.5.6.7.9, V59.4.5.6.9, V60-V68.4.5.6.7.9, V69.4.5.6.9, V70-
V78.4.5.6.7.9, V79.4.5.6.9, V80.2.3.4.5, V81.1, V82.1.9, V83.0.1.2.3.4, V84.0.1.2.3.4, V85.0.1.2.3.4, 
V86.0.1.2.3.4, V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9, V89.2.3.9.). Des de 2016 s'han incorporat a aquest grup els accidents 
de trànsit de vehicles sense motor, els accidents de transport no especificats com deguts o no a trànsit i les 
víctimes d'accident de trànsit que en el moment de l'accident estaven pujant o baixant del vehicle. Per tant, 
des d'aqueix moment van quedar incorporats tots els accidents de trànsit, per la qual cosa va canviar la seua 
denominació d'accidents de trànsit de vehicles amb motor a accidents de trànsit. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest sexe 
(edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de l'OMS. Es 
disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- La informació per districte correspon a agregats de defuncions associades a aquesta causa per a períodes 
de 5 anys, assignant el valor obtingut a l'últim any que defineix el període d'agregació. Les taxes oferides 
s'obtenen com el quocient del nombre de defuncions associades a la causa durant un període de cinc anys 
(per exemple, 2011-15) entre la suma de la població a 1 de gener dels anys inclosos (de 2011 a 2015) 
(població subjecta a risc). Existeix un xicotet subregistrament pel fet que algunes de les defuncions 
registrades a la ciutat no van poder ser geocodificades al districte de residència de la persona morta. Es pot 
consultar la metodologia associada a aquesta operació en https://bit.ly/3flxtoy. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. També forma 
part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-
cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://bit.ly/3FlXTOY
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 3.7. D'ací a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de 
planificació familiar, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els 
programes nacionals. 

   

 

 
Indicador 3.7.1. 

Taxa de fecunditat de les adolescents de 
10 a 14 anys 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Naixements de mares de 10 a 14 anys per cada 1.000 dones en aqueix rang d'edat. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de naixements de mares de 10 a 14 anys residents a la ciutat de València 

durant l'any de referència entre el nombre de dones residents a la ciutat de 10 a 14 anys d'edat 
calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre naixements procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de microdades 
del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant els 
naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de 
Naixements s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, sent els Registres Civils la 
font primària d'informació, que es recull a partir del Butlletí estadístic de part. Aquest document 
l'emplenen els pares, parents o persones obligades per la llei a declarar el part. El registre civil en el 
qual s'inscriu el naixement emplena les dades relatives a la inscripció de cada nascut. Pot 
consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3wqbouc. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

https://bit.ly/3wQboUc
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.7. D'ací a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de 
planificació familiar, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els 
programes nacionals. 

   

 

 
Indicador 3.7.2. 

Taxa de fecunditat de les adolescents de 
15 a 19 anys 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Naixements de mares de 15 a 19 anys per cada 1.000 dones en aqueix rang d'edat. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de naixements de mares de 15 a 19 anys residents a la ciutat de València 

durant l'any de referència entre el nombre de dones residents a la ciutat de 15 a 19 anys d'edat 
calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre naixements procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de microdades 
del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant els 
naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de 
Naixements s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, sent els Registres Civils la 
font primària d'informació, que es recull a partir del Butlletí estadístic de part. Aquest document 
l'emplenen els pares, parents o persones obligades per la llei a declarar el part. El registre civil en el 
qual s'inscriu el naixement emplena les dades relatives a la inscripció de cada nascut. Pot 
consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3wqbouc. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

https://bit.ly/3wQboUc
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.7. D'ací a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de 
planificació familiar, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els 
programes nacionals. 

   

 

 
Indicador 3.7.3. 

Taxa de fecunditat de les adolescents de 
10 a 19 anys 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 
 

 
Definició 

Naixements de mares de 10 a 19 anys per cada 1.000 dones en aqueix rang d'edat. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de naixements de mares de 10 a 19 anys residents a la ciutat de València 

durant l'any de referència entre el nombre de dones residents a la ciutat de 10 a 19 anys d'edat 
calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre naixements procedeix de l'explotació estadística dels fitxers de microdades 
del Moviment Natural de la Població que elabora l'Institut Nacional d'Estadística, seleccionant els 
naixements registrats de mare resident a la ciutat durant l'any de referència. L'Estadística de 
Naixements s'elabora en col·laboració amb les comunitats autònomes, sent els Registres Civils la 
font primària d'informació, que es recull a partir del Butlletí estadístic de part. Aquest document 
l'emplenen els pares, parents o persones obligades per la llei a declarar el part. El registre civil en el 
qual s'inscriu el naixement emplena les dades relatives a la inscripció de cada nascut. Pot 
consultar-se la metodologia d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3wqbouc. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

https://bit.ly/3wQboUc
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.8. Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l'accés a 
serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes innocus, eficaces, assequibles i de 
qualitat per a tots. 

   

 

 
Indicador 3.8.1. 

Percentatge de població amb necessitat 
d'atenció mèdica insatisfeta 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones que en els últims dotze mesos ha necessitat alguna vegada assistència 
mèdica i no l'ha rebuda. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones que contesten afirmativament a aquesta qüestió en l'enquesta 
respecte al total de persones residents a la ciutat de València que contesten a la qüestió. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta de Salut és un projecte que es duu a terme de manera periòdica per a obtindre 
informació fonamental sobre el nivell de salut i benestar de la població valenciana, que ajude a 
orientar i donar suport a la presa de decisions estratègiques en el Sistema Valencià de Salut. La 
informació que ofereix és representativa per grups d'edat i sexe i té com a font les percepcions i 
opinions de les pròpies persones sobre les qüestions relatives a la seua salut i els determinants de 
l'entorn que la condicionen. Per tant, és complementària a la que es registra de manera rutinària pel 
personal sanitari. 

- La informació analitzada en aquest indicador prové de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades associat al qüestionari d'adults (població de 15 i més anys d'edat) i al qüestionari de 
menors (població de 0 a 14 anys d'edat) de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2016. 
Recull les necessitats insatisfetes informades corresponents a la pròpia avaluació que la persona fa 
sobre si necessitava assistència mèdica (per a ella mateixa si ha sigut seleccionada en l'enquesta 
d'adults o sobre el seu fill/a si aquest/a ha sigut seleccionat/a en l'enquesta de menors) però no la 
va tindre o no la va buscar (pregunta P38 del qüestionari d'adults i P35 del qüestionari de menors 
de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2016). Aquesta informació no està recollida en 
l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2010. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.8. Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l'accés a 
serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes innocus, eficaces, assequibles i de 
qualitat per a tots. 

   

 

 
Indicador 3.8.2. 

Percentatge de la despesa anual destinat 
a despeses relacionades amb la salut 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de la despesa anual total de les persones residents a la ciutat de València que és 
destinat a despeses sanitàries. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la despesa anual de les persones residents en llars privades, habitatges familiars 
principals de la ciutat destinada a despeses sanitàries entre la despesa anual total durant l'any de 
referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Atés que l'Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) no està dissenyada per a oferir estimacions 
a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un major nivell d’error que l'associat a àmbits 
territorials més amplis, i hauran de ser tractades amb cautela. En qualsevol cas, les estimacions 
facilitades per l'INE per a la ciutat únicament s'ofereixen per als 12 grans grups de despesa (en 
comptes dels 95 codis de despesa per a la Comunitat Valenciana o els 268 codis de despesa per al 
total nacional), sense desglossar per cap variable de classificació, la qual cosa redueix l'impacte de 
l'anteriorment exposat. Pot consultar-se la documentació metodològica de la EPF en el següent 
enllaç: https://bit.ly/324idgr. 

- Des del 2016 s'utilitza la nova classificació europea de consum, denominada ECOICOP 
(European Classification of Individual Consumption by Purpose), que presenta alguns canvis en els 
criteris respecte als conceptes que s'inclouen en cada parcel·la de despesa respecte a la 
classificació anterior (COICOP/HBS). L’ECOICOP està estructurada en els següents dotze grans 
grups: 1. Aliments i begudes no alcohòliques; 2. Begudes alcohòliques i tabac; 3. Vestit i calçat; 4. 
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles; 5. Mobles, articles de la llar i articles per al 
manteniment corrent de la llar; 6. Sanitat; 7. Transport; 8. Comunicacions; 9. Oci i cultura; 10. 
Ensenyament; 11. Restaurants i hotels; 12. Altres béns i serveis. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. 

 

https://bit.ly/324idGr
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.8. Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l'accés a 
serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes innocus, eficaces, assequibles i de 
qualitat per a tots. 

   

 

 
Indicador 3.8.3. 

Llits hospitalaris en centres públics per 
cada 10.000 habitants 

   

 

Font 
 

Catàleg Nacional 
d'Hospitals 
(Ministeri de 
Sanitat) 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 
 
 

 
Definició 

Nombre de llits hospitalaris instal·lats del sistema públic de salut assignats a població resident a la ciutat de 
València per cada 10.000 habitants. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de llits instal·lats a 31 de desembre de l'any anterior al de referència en hospitals del 
sistema públic de salut de departaments sanitaris que donen servei a la població de la ciutat i assignats a 
població de la ciutat entre la població de la ciutat a 1 de gener de l'any de referència. Per a cada departament 
de salut, el nombre de llits assignats a població de la ciutat estimat s'obté multiplicant el nombre de llits totals 
entre el percentatge de població del departament que resideix a la ciutat. El nombre de llits instal·lats que 
donen servei a població de la ciutat s'obté com la suma dels llits assignats a cada departament. 

Comentaris / Limitacions 

- El Catàleg Nacional d'Hospitals (CNH) ofereix la informació disponible de tots aquells centres amb 
internament que a 31 de desembre de l'any anterior es trobaven autoritzats i integrats en el Registre General 
de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris amb un nombre de llits instal·lats superior a 10 i que havien 
declarat activitat amb internament en l'última estadística disponible del Sistema d'Informació d'Atenció 
Especialitzada. 

- Es consideren llits instal·lats, a la data de recollida de dades, aquells que constitueixen la dotació fixa de 
l'hospital i que estan en disposició de ser usats, encara que alguns d'ells puguen, per diverses raons, no estar 
en servei en aqueixa data. 

- Els departaments de salut que donen servei a població de la ciutat de València són els següents: 
Departament de Salut València - Clínic-Malva-rosa (Hospital Clínic Universitari de València i Hospital de la 
Malva-rosa), Departament de Salut València - Arnau de Vilanova-Llíria (Hospital Arnau de Vilanova, Hospital 
Doctor Moliner i Hospital de Llíria), Departament de Salut València-La Fe (Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe), Departament de Salut València - Hospital General (Hospital General Universitari de València), 
Departament de Salut València - Doctor Peset (Hospital Universitari Doctor Peset i Hospital Pare Jofré). 

- L'assignació de població a cada departament s'ha realitzat segons el Decret 205/2018, de 16 de novembre, 
del Consell, pel qual s'aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana. El Departament de Salut València 
- Clínic-Malva-rosa dóna servei a Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, 
Emperador, Foios, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Museros, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, 
Tavernes Blanques, Vinalesa i part de la ciutat de València. El Departament de Salut València - Arnau de 
Vilanova-Llíria dóna servei a Ademuz, Alcublas, Alfara del Patriarca, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, 
Benaguasil, Benissanó, Bétera, Bugarra, Burjassot, Calles, Casas Altas, Casas Bajas, Casinos, Castielfabib, 
Chelva, Chulilla, Domeño, l’Eliana, Gátova, Gestalgar, Godella, Higueruelas, Llíria, Losa del Obispo, Marines, 
Moncada, Nàquera, Olocau, Paterna, Pedralba, la Pobla de Vallbona, Puebla de San Miguel, Rocafort, San 
Antonio de Benagéber, Serra, Sot de Chera, Titaguas, Torrebaja, Tuéjar, Vallanca, Vilamarxant, Villar del 
Arzobispo, La Yesa, Vinalesa i part de la ciutat de València. El Departament de Salut València-La Fe dóna 
servei a Albal, Alcàsser, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Silla i part de la ciutat de València. El 
Departament de Salut València - Hospital General dóna servei a Alaquàs, Dos Aguas, Millares, Montroi, 
Paiporta, Picanya, Picassent, Real, Torrent, Xirivella i part de la ciutat de València. El Departament de Salut 
València - Doctor Peset dóna servei a Alfafar, Benetússer, Sedaví i part de la ciutat de València. 

- La població de la ciutat de València s'ha obtingut de la tabulació estadística del fitxer del Padró Municipal 
d'Habitants de la ciutat de València de l'Oficina d'Estadística. La població de la resta de municipis procedeix 
de la revisió del Padró Municipal de l'Institut Nacional d'Estadística.  

 



  Meta 3.8. Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l'accés a 
serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes innocus, eficaces, assequibles i de 
qualitat per a tots. 

   

 

 
Indicador 3.8.4. 

Consultes d'odontologia per cada 10.000 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 
 

 
Definició 

Nombre de clíniques dentals situades a la ciutat de València per cada 10.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de clíniques dentals a 1 de gener de l'any de referència situades a la ciutat 
entre la població de la ciutat a 1 de gener de l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris recull les decisions, 
comunicacions i autoritzacions de les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana en matèria 
d'autorització sanitària, respecte als centres, serveis i establiments sanitaris públics i privats. En 
aquesta estadística s'inclouen tots els centres sanitaris que apareixen registrats amb tipus de 
centre C.2.5.1 Clíniques dentals (centres sanitaris en els quals es realitzen activitats sanitàries en 
l'àmbit de la salut bucodental). Per tant, no inclou uns altres centres classificats d'una altra forma en 
els quals es desenvolupen activitats sanitàries en l'àmbit de la salut bucodental, com poden ser 
Hospitals, Centres Polivalents o Serveis sanitaris integrats en una organització l’activitat principal de 
la qual no és sanitària. El Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, estableix les bases generals 
sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. 

- La població de la ciutat de València s'ha obtingut de l'explotació estadística del fitxer del Padró 
Municipal d'Habitants de la ciutat de València de l'Oficina d'Estadística. 

  



  Meta 3.8. Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l'accés a 
serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes innocus, eficaces, assequibles i de 
qualitat per a tots. 

   

 

 
Indicador 3.8.5. 

Farmàcies per cada 10.000 habitants 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 
 

 
Definició 

Nombre d'oficines de farmàcia situades a la ciutat de València per cada 10.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre d'oficines de farmàcia a 1 de gener de l'any de referència situades a la ciutat 
entre la població de la ciutat a 1 de gener de l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Registre d'Establiments i Serveis Sanitaris d'Atenció Farmacèutica depén de la Direcció 
General per a la Prestació Farmacèutica, que realitza la inscripció de l'oficina de farmàcia d'ofici 
després que s'haja emés l'acta d'obertura i funcionament. 

- Les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats d'interés públic, subjectes a la 
planificació sanitària que establisquen les comunitats autònomes, en les quals el farmacèutic titular-
propietari d'aquelles, assistit en el seu cas d'ajudants o auxiliars, ha de prestar a la població els 
serveis bàsics recollits en l'article 1 de la Llei 16/1997, de 25 d'abril, de regulació dels serveis de les 
oficines de farmàcia. 

- La població de la ciutat de València s'ha obtingut de l'explotació estadística del fitxer del Padró 
Municipal d'Habitants de la ciutat de València de l'Oficina d'Estadística. 

- El Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística (https://www.ine.es/dyngs/ods/) mostra el nombre 
de farmacèutics per cada 10.000 habitants a nivell nacional obtingut a partir de l'Enquesta de 
Població Activa. El Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana 
(http://pegv.gva.es/es/ods) mostra el nombre de persones col·legiades en farmàcia per cada 10.000 
habitants a nivell de la comunitat autónoma, obtingut dels Col·legis Oficials de Farmacèutics 
d'Alacant, Castelló i València. 

  

https://www.ine.es/dyngs/ODS/
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.9. D'ací a 2030, reduir considerablement el nombre de morts i malalties causades per productes 
químics perillosos i per la pol·lució i contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl. 

   

 

 
Indicador 3.9.1. 

Taxa de mortalitat atribuïda a 
intoxicacions involuntàries 
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Informació procedent de 
les activitats estadístiques 
0727. Estadística de 
defuncions segons causa 
de mort de la Comunitat 
Valenciana, i 0211. 
Característiques de la 
població de València. 
Padró municipal de 
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cada any, incloses en el 
Pla Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Defuncions atribuïdes a intoxicacions involuntàries per cada 100.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de defuncions de residents a la ciutat atribuïdes a intoxicacions involuntàries 
(codis X40-X49 de la Classificació Internacional de Malalties 10a revisió, CIE-10) durant l'any de 
referència entre el nombre de residents a la ciutat calculat a meitat de l'any, expressat en punts per 
100.000. 

La població de la ciutat a meitat de cada any t s'ha obtingut com a semisuma de les poblacions 
registrades en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de gener de l'any t i 
de l'any t+1. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació sobre les defuncions segons causa de mort a la ciutat procedeix del Registre de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les 
dades s'obtenen a través d'un acte administratiu (inscripció de la defunció o part en el Registre 
Civil) o d'un acte judicial (comunicació de l'ordre de soterrament per part del jutjat que intervé en 
casos sospitosos de morts no naturals). La causa bàsica de defunció es defineix, segons la CIE-10, 
com la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que van conduir 
directament a la mort, o les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. La 
determinació de la causa bàsica entre totes les informades en el Certificat Mèdic de Defunció es 
regeix per les regles establides per l'Organització Mundial de la Salut en el volum 2 de la CIE-10. 
Pot consultar-se informació d'aquesta operació estadística en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3ciagkw. 

- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en aquell on habite durant més temps 
a l'any. 

- Per a les taxes específiques per sexe (per edat) es consideren les defuncions i residents d'aquest 
sexe (edat). En la categorització de l'edat s'ha considerat la delimitació de mortalitat prematura de 
l'OMS. Es disposa d'informació creuada per edat i sexe (en grups de cinc anys). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/) i del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors. En 
tots dos casos únicament s'inclouen les defuncions associades als causes X40, X43-X44, X46-49, 
per la qual cosa deixen fora les defuncions associades a les causes X41 (Enverinament accidental 
per, i exposició a drogues antiepilèptiques, sedants, hipnòtiques, antiparkinsonianes i 
psicotròpiques, no classificades en una altra part), X42 (Enverinament accidental per, i exposició a 
narcòtics i psicodislèptics [al·lucinògens], no classificats en una altra part) i X45 (Enverinament 
accidental per, i exposició a l'alcohol). 

 

https://bit.ly/3ciAGkw
https://www.ine.es/dyngs/ODS/
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 3.A. Enfortir l'aplicació del Conveni Marc de l'Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac 
en tots els països, segons siga procedent. 

   

 

 
Indicador 3.A.1. 
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que són fumadors diaris 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones residents a la ciutat de València de 15 o més anys d'edat que, en el moment 
de la realització de l'enquesta, fuma diàriament. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones de 15 o més anys d'edat que contesten que fumen diàriament 
respecte al total de persones residents a la ciutat que contesten a la qüestió. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta de Salut és un projecte que es duu a terme de manera periòdica per a obtindre 
informació fonamental sobre el nivell de salut i benestar de la població valenciana, que ajude a 
orientar i donar suport a la presa de decisions estratègiques en el Sistema Valencià de Salut. La 
informació que ofereix és representativa per grups d'edat i sexe i té com a font les percepcions i 
opinions de les pròpies persones, sobre les qüestions relatives a la seua salut i els determinants de 
l'entorn que la condicionen. Per tant, és complementària a la que es registra de manera rutinària pel 
personal sanitari. 

- La informació analitzada en aquest indicador prové de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades associada al qüestionari d'adults de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 
2016 (població de 15 i més anys d'edat) i 2010 (població de 16 i més anys d'edat). Recull la situació 
respecte al tabaquisme informada per l'enquestat (recollida en la pregunta P46 del qüestionari de 
2016 i P35 del de 2010). Cal tindre en compte que la reduïda grandària de la mostra de població de 
15 o més anys d'edat de l'Enquesta de Salut a la ciutat (612 enquestats residents en 2016 i 632 en 
2010) implica que hem de prendre amb cautela les estimacions obtingudes en estar subjectes a 
majors errors mostrals.  

 

 



  Meta 3.C. Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la 
capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys 
avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 3.C.1. 

Pressupost municipal destinat a Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament relacionat 
amb l'ODS3 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 (Garantir una vida sana 
i promoure el benestar de tots a totes les edats). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 3 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

 



  Meta 3.C. Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la 
capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys 
avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 3.C.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació per al 
Desenvolupament i Ciutadania Global relacionat 
amb l'ODS3 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 (Garantir una 
vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre de ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 3 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 3.C. Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la 
capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys 
avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 3.C.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció Humanitària 
i d'Emergència relacionat amb l'ODS3 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 (Garantir una vida sana i promoure el 
benestar de tots a totes les edats). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 3 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 3.C. Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la 
capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys 
avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 3.C.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS3 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 (Garantir una vida sana i promoure el benestar de 
tots a totes les edats). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una 
actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la 
subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 3 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible. 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 

Garantir una educació inclusiva, equitativa i 
de qualitat i promoure oportunitats 
d'aprenentatge durant tota la vida per a tots 

 

Meta 4.1 

D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets acaben l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuïta, 

equitativa i de qualitat i produir resultats d'aprenentatge pertinents i efectius. 

Indicador 4.1.1. Taxa de promoció en Educació Secundària Obligatòria 

Indicador 4.1.2. Taxa de promoció en Educació Secundària Post obligatòria 

Meta 4.2 

D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera 

infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l'ensenyament primari.  

Indicador 4.2.1. Taxa d'escolarització en edat infantil 

Meta 4.3 

D'ací a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, 

inclosa l'ensenyament universitari. 

Indicador 4.3.1. Percentatge de persones que ha realitzat algun curs, taller o activitat formativa en l'últim any 

Indicador 4.3.2. Percentatge de dones entre l'alumnat universitari 

Meta 4.4 

D'ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular 

tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria. 

Indicador 4.4.1. Proporció de persones entre 16 i 74 anys que ha utilitzat alguna habilitat informàtica en els últims 12 mesos 

Meta 4.5 

D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la 

formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en 

situacions de vulnerabilitat. 

Indicador 4.5.1. Índex de paritat entre dones i homes de 18 a 64 anys que han realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos 

Meta 4.6 

D'ací a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com dones, estiguen alfabetitzats i 

tinguen nocions elementals d'aritmètica. 

Indicador 4.6.1. Població de 25 a 64 anys amb estudis secundaris o inferiors 

Indicador 4.6.2. Població de 25 a 64 anys amb estudis post obligatoris 

Meta 4.7 

D'ací a 2030, assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el 

desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida 

sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la 

valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. 

Meta 4.A 

Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguen en compte les necessitats dels xiquets i les persones amb discapacitat i 

les diferències de gènere, i que oferisquen entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tots. 

 

 

 

 



Meta 4.B 

D'ací a 2020, augmentar considerablement a nivell mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, 

en particular els països menys avançats, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països africans, a fi que els seus 

estudiants puguen matricular-se en programes d'ensenyament superior, inclosos programes de formació professional i programes 

tècnics, científics, d'enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, de països desenvolupats i altres països en 

desenvolupament. 

Indicador 4.B.1. Assistència oficial destinada a xec escolar 

Indicador 4.B.2. Cobertura del xec escolar 

Meta 4.C 

D'ací a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la cooperació internacional per a la 

formació de docents als països en desenvolupament, especialment els països menys avançats i els xicotets Estats insulars en 

desenvolupament. 

Indicador 4.C.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació relacionat amb l'ODS4 

Indicador 4.C.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS4 

Indicador 4.C.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries relacionat amb l'ODS4 

Indicador 4.C.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda a Països en Desenvolupament relacionat amb l'ODS4 

  



  Meta 4.1. D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets acaben l'ensenyament primari i 
secundari, que ha de ser gratuïta, equitativa i de qualitat i produir resultats d'aprenentatge pertinents i 
efectius. 

   

 

 
Indicador 4.1.1. 

Promoció en Educació Secundària 
Obligatòria 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0915. Equipament escolar 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de l'alumnat avaluat en l'últim curs de l'Educació Secundària Obligatòria que 
promociona en haver superat aquesta avaluació. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de l'alumnat que promociona en quart d'ESO entre l'alumnat total avaluat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'educació secundària obligatòria (ESO) té una duració de quatre cursos acadèmics, que se 
segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat. S'estableix un model comú per als tres 
primers cursos i se li dona en el quart curs un caràcter orientador. En concloure aquesta etapa, 
l'alumnat pot seguir els seus estudis de Batxillerat o Cicles Formatius o pot accedir al món laboral. 

- Aquest indicador expressa el percentatge d'alumnes que promocionen respecte al total d'alumnes 
que són avaluats en el quart curs de l'ESO. La promoció d'aquest curs està regulada per la 
legislació educativa aplicable en cada curs acadèmic. 

- Per a l'any t, aquesta informació prové dels resultats d'avaluació del curs t-1/t obtinguda de 
l'explotació estadística de les dades a tancament de curs dels centres que imparteixen quart d'ESO 
situats a la ciutat de València. Aquesta informació no inclou els centres amb sistemes educatius 
estrangers. 

- Per a les taxes específiques per sexe  es consideren  les persones d'aqueix  sexe. 

- Aquest indicador forma part del Panell d'indicadors ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 4.1. D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets acaben l'ensenyament primari i 
secundari, que ha de ser gratuïta, equitativa i de qualitat i produir resultats d'aprenentatge pertinents i 
efectius. 

   

 

 
Indicador 4.1.2. 

Promoció en Educació Secundària Post 
obligatòria 

   

 

Font 
 

Equipament 
escolar de la 
ciutat de 
València 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València  

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0915. Equipament escolar 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de l'alumnat avaluat en l'últim curs de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà que 
promociona en haver superat aquesta avaluació. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de l'alumnat que promociona en segon de Batxillerat  o segon curs de Cicles Formatius de 
Grau Mitjà entre l'alumnat total avaluat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'educació secundària post obligatòria inclou l'educació de batxillerat i els cicles formatius de grau 
mitjà. L'educació de batxillerat té com a finalitat la formació general de l'alumnat, així com la seua 
orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta 
integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació 
professional específica de grau superior. En els estudis del batxillerat pot accedir l'alumnat que 
estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Els cicles formatius de 
grau mitjà (CFGM) són estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i que 
condueixen en el títol de Tècnic Mitjà. 

- Aquest indicador expressa el percentatge d'alumnes que promocionen respecte al total d'alumnes 
que són avaluats en segon curs de Batxillerat o segon curs de CFGM. La promoció d'aquest curs 
està regulada per la legislació educativa aplicable en cada curs acadèmic. 

- Per a l'any t, aquesta informació prové dels resultats d'avaluació del curs t-1/t obtinguda de 
l'explotació estadística de les dades a tancament de curs dels centres que imparteixen segon curs 
de Batxillerat o segon curs de CFGM situats a la ciutat de València. Aquesta informació no inclou 
els centres amb sistemes educatius estrangers. 

- Per a les taxes específiques per sexe es consideren les persones d'aqueix sexe. 

- Aquest indicador forma part del Panell d'indicadors ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 4.2. D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés a serveis d'atenció i 
desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a 
l'ensenyament primari. 

   

 

 
Indicador 4.2.1. 

Taxa d'escolarització en edat infantil 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0915. Equipament escolar 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de població de 0 a 5 anys d'edat matriculada en educació infantil respecte al total de 
menors de 6 anys empadronats a la ciutat. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys d'edat matriculats en educació infantil en 
centres educatius situats a la ciutat respecte al nombre de xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys 
residents a la ciutat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'educació infantil (o educació preescolar) constitueix l'etapa educativa amb identitat pròpia que 
atén xiquetes i xiquets des del naixement fins als sis anys d'edat. Té caràcter voluntari i la seua 
finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets. 
S'estructura en dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun: primer cicle (alumnat de 0 
a 2 anys d'edat a 1 de gener de l'any t per al curs t-1/t), segon cicle (alumnat de 3 a 5 anys d'edat a 
1 de gener de l'any t per al curs t-1/t).  

- L'indicador referit l'any t es calcula amb la informació de matrícula a l'inici del curs t-1/t respecte a 
la població resident a 1 de gener de l'any t. La informació de l'alumnat prové del fitxer de matrícula 
provisional a inici de curs en educació infantil en centres escolars amb direcció a la ciutat de 
València. No inclou l'alumnat d'educació específica, ja siga en centres específics com en centres 
ordinaris, ni la informació dels centres amb sistemes educatius estrangers. La informació de la 
població resident a la ciutat de València amb 0 a 5 anys d'edat s'obté del Padró Municipal 
d'Habitants de l'Ajuntament de València. 

- Per a les taxes específiques per sexe es consideren les persones d'aqueix sexe. 

- Aquest indicador forma part del Panell d'indicadors ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al   Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 4.3. D'ací a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, 
professional i superior de qualitat, inclosa l'ensenyament universitari. 

   

 

 
Indicador 4.3.1. 

Percentatge de persones que ha realitzat 
algun curs, taller o activitat formativa en 
l'últim any 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

- 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones residents a la ciutat de 18 a 64 anys d'edat que en els últims 12 mesos ha 
participat en cursos, tallers o activitats amb caràcter formatiu.  

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de residents  a la ciutat d'entre 18 i 64 anys d'edat que declaren haver 
realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos respecte al nombre de residents  enquestats 
d'aqueix mateix rang d'edat. 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2019 procedeixen de la setena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana de 
l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre desembre de 2018 i gener de 2019, 
per la qual cosa les respostes analitzades estan referides a l'interval desembre 2017/gener 2018 – 
desembre 2018/gener 2019. Es va entrevistar un total de 1.737 persones empadronades a la ciutat 
de València amb una edat d'entre 18 a 64 anys. Pot consultar-se la documentació metodològica 
d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3dccgju.  

- La informació s'obté de les respostes a la pregunta P10.1 del qüestionari, que recull  si la persona 
enquestada ha realitzat, en l'últim any, algun curs, taller o activitat formativa. En el mateix 
qüestionari es preguntava sobre la situació actual de l'enquestat (pregunta P.2). S'ha imputat com a 
resposta afirmativa a la pregunta P10.1 aquells casos en què l'enquestat declara estar estudiant 
actualment (P2=4) i ha respost negativament a la pregunta P10.1 en interpretar que aquesta 
pregunta era independent dels estudis referits en la pregunta P2. 

- Per a les taxes específiques per sexe es consideren les persones d'aqueix sexe. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut  Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut  Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits  territorials superiors. 

 

 

https://bit.ly/3dccgJU
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 4.3. D'ací a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, 
professional i superior de qualitat, inclosa l'ensenyament universitari. 

   

 

 
Indicador 4.3.2. 

Percentatge de dones entre l'alumnat 
universitari 

   

 

Font 
 

Matriculació 
universitària 
(Universitats 
públiques i 
privades a la 
ciutat) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

- 
 

 

Cobertura temporal 
 

2012-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906. Anuari estadístic de 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de dones  matriculades en estudis universitaris respecte al total de matriculats. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones matriculades en estudis universitaris entre el total de persones 
matriculades en estudis universitaris en les universitats públiques i privades de la ciutat de 
València. Dins dels estudis universitaris s'inclouen els estudis de grau, màsters, programes de 
doctorat, postgraus oficials, diplomes de postgrau (d'especialització o expert universitaris) o 
diplomes d'extensió universitària. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació procedeix de les universitats públiques i privades de la ciutat. En concret inclou 
informació de la Universitat Politècnica de València (no inclou l'alumnat de l'Escola Politècnica 
Superior d'Alcoi ni de l'Escola Politècnica Superior de Gandia) de la Universitat de València (no 
inclou l'alumnat dels centres adscrits ni el centre d'Ontinyent), de la Universitat Nacional a Distància 
(no inclou l'alumnat de la seu d'Alzira , l'extensió de Gandia, l'aula de Xàtiva , l'extensió d'Ontinyent 
i l'aula de Sagunt ), de la Universitat Cardenal Herrera – CEU (inclou l'alumnat dels centres situats a 
la ciutat), de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer, de la Universitat Europea de València, de 
Florida Universitària, de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (no inclou l'alumnat 
dels centres d'Alzira  i Xàtiva), de l'Escola  Universitària d'Infermeria  La Fe, de l'Escola  
Universitària d'Infermeria La nostra Senyora del Sagrat Cor, de la Universitat Internacional 
Valenciana i del Centre Universitari EDEM.  

 - Per a l'any t, aquesta informació prové de la matriculació en centres universitaris per al curs t-1/t. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 4.4. D'ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències 
necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i 
l'emprenedoria. 

   

 

 
Indicador 4.4.1. 

Proporció de persones entre 16 i 74 anys que 
ha utilitzat alguna habilitat informàtica en els 
últims 12 mesos 

   

 

Font 
 

Enquesta sobre 
equipament i 
ús de 
tecnologies de 
la informació i 
comunicació 
en les llars 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat    
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2020 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 1103 
Explotació estadística de 
l'Enquesta de tecnologies 
de la informació i 
comunicacions en les llars 
a la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de població adulta (de 16 a 74 anys d'edat) residents a la ciutat que en els últims dotze 
mesos ha fet alguna tasca de caràcter informàtic. 
 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones de 16 a 74 anys d'edat que en els últims 12 mesos ha fet alguna 
tasca que requeria d'habilitats informàtiques entre el total de persones enquestades de 16 a 74 
anys d'edat residents a la ciutat. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació en les llars (TIC-
H) és elaborada anualment per l'Institut Nacional d'Estadística des de 2002, convergint amb la 
metodologia EUROSTAT a partir de 2006. L'objectiu general de l'enquesta  és obtindre dades del 
desenvolupament i evolució del que s'ha denominat la Societat de la Informació. Per a això es recull 
informació de l'equipament de les llars en tecnologies d'informació i la comunicació (connexió a 
internet, telefonia fixa i mòbil, equipament informàtic) i de l'ús i els nous hàbits de la població 
espanyola respecte a Internet: activitats realitzades, utilització del comerç electrònic, capacitats i 
coneixements informàtics, mesures adoptades sobre protecció, seguretat i privacitat, relacions amb 
l'administració electrònica i el teletreball. 

- La informació s'obté de l'explotació estadística de la mostra de persones residents a la ciutat 
obtinguda a partir del fitxer de microdades de l'Enquesta  TIC-H. Atés que aquesta enquesta no 
està dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un 
major nivell d'error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de ser tractades amb 
cautela. 

- Malgrat que l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació en les 
llars es realitza de manera anual, les preguntes respecte a les competències en habilitats 
informàtiques no apareixen per a l'any 2018. De l'any 2014 feia arrere la pregunta es feia en un 
context diferent. En l'enquesta es recullen  les següents habilitats informàtiques: descarregar un 
programari o canviar la seua configuració; transferir fitxers entre l'ordinador i altres dispositius; crear 
presentacions que integren text, imatges o taules; programar en un llenguatge de programació; 
copiar o moure fitxers o carpetes i usar funcions bàsiques d'un full de càlcul. Es considera que una 
persona ha realitzat una habilitat informàtica en els últims 12 mesos si ha respost afirmativament 
almenys a una  d'aquestes tasques. 

- Per a les taxes específiques per sexe (edat) es consideren les persones d'aquest sexe (edat). 
S'ofereix informació per sexe i edat (<35, 35 a 54, 55 a 74). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i en el Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen informació per a àmbits territorials superiors. 

   

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


Meta 4.5. D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els 
nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb 
discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat. 

   

 

 
Indicador 4.5.1. 

Índex de paritat entre dones i homes de 18 a 
64 anys que han realitzat activitats educatives 
en els últims 12 mesos 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

- 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Relació entre el nombre de dones i d'homes residents a la ciutat de 18 a 64 anys d'edat que en els 
últims 12 mesos han realitzat alguna activitat educativa.  

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones residents a la ciutat d'entre  1 i 64 anys d'edat que declaren haver 
realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos respecte al nombre d'homes residents a la 
ciutat d'aqueix mateix rang d'edat que declara haver realitzat activitats educatives en aqueix 
període temporal. 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2019 procedeixen de la setena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana de 
l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre desembre de 2018 i gener de 201 9, 
per la qual cosa les respostes analitzades estan referides a l'interval desembre 2017/gener 2018 – 
desembre 2018/gener 2019. Es va entrevistar un total de 1.737 persones empadronades a la ciutat 
de València amb una edat d'entre 18 a 64 anys. Pot consultar-se la documentació metodològica 
d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3dccgju.  

- La informació s'obté de les respostes a la pregunta P10.1 del qüestionari, que recull  si la persona 
enquestada ha realitzat, en l'últim any, algun curs, taller o activitat formativa. En el mateix 
qüestionari es preguntava sobre la situació actual de l'enquestat (pregunta P.2). S'ha imputat com a 
resposta afirmativa a la pregunta P10.1 aquells casos en què l'enquestat declara estar estudiant 
actualment (P2=4) i ha respost negativament a la pregunta P10.1 en interpretar que aquesta 
pregunta era independent dels estudis referits en la pregunta P2. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut  Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut  Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits  territorials superiors. 

 

 

https://bit.ly/3dccgJU
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 4.6. D'ací a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com 
dones, estiguen alfabetitzats i tinguen nocions elementals d'aritmètica. 

   

 

 
Indicador 4.6.1. 

Població de 25 a 64 anys amb estudis 
secundaris o inferiors 

   

 

Font 
 

Padró 
Municipal 
d'Habitants 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i 
districtes 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2014-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211-Característiques de 
la població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de Gener de 
cada any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones entre 25 i 64 anys d'edat residents en la cuideu amb titulació d'educació 
secundària obligatòria o inferior.  

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones entre 25 i 64 anys d'edat amb nivell d'estudis 1, 2 o 3 entre el 
total de persones de 25 a 64 anys d'edat residents a la ciutat a 1 de gener de l'any de referència. 

Els nivells d'instrucció considerats són els que figuren en el Padró Municipal d'Habitants. El nivell 
d'estudis igual a 1 inclou les persones que figuren amb un valor igual a 1 (No sap llegir ni escriure) 
o 11 (No sap llegir ni escriure). El nivell d'estudis igual a 2 inclou les persones que figuren amb un 
valor igual a 2 (Titulació Inferior a Graduat Escolar), 21 (Sense Estudis) o 22 (Ensenyament Primari 
incomplet. Cinc cursos d'EGB o equivalent o Certificat d'Escolaritat  o equivalent). El nivell d'estudis 
igual a 1 inclou les persones que figuren amb un valor igual a 3 (Graduat Escolar o Equivalent), 31 
(Batxiller Elemental. Graduat Escolar. EGB completa. Primària completa. ESO. Formació 
professional bàsica) o 32 (Formació Professional de Primer Grau. Formació Professional de Grau 
Mitjà. Oficialia Industrial). 
 

Comentaris / Limitacions 

- La font d'informació del total de població és el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 1 de 
gener de cada any. El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. 
Les seues dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. 
Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què 
residisca habitualment. Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual 
habite durant més temps a l'any. 

- Per a les   taxes específiques per sexe (edat) es consideren les persones d'aqueix  sexe (edat). 
Per al seu càlcul s'ha utilitzat la informació registrada en el Padró Municipal d'Habitants de la ciutat 
de València a 1 de gener  de l'any  de referència. 

 



  Meta 4.6. D'ací a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com 
dones, estiguen alfabetitzats i tinguen nocions elementals d'aritmètica. 

   

 

 
Indicador 4.6.2. 

Població de 25 a 64 anys amb estudis post 
obligatoris 

   

 

Font 
 

Padró 
Municipal 
d'Habitants 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i 
districtes 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2014-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211-Característiques de 
la població de València. 
Padró municipal de 
València a 1 de Gener de 
cada any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones entre 25 i 64 anys d'edat residents en la cuideu amb titulació d'educació 
secundària obligatòria o inferior.  

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones entre 25 i 64 anys d'edat amb nivell d'estudis 4 entre el total de 
persones de 25 a 64 anys d'edat residents a la ciutat a 1 de gener de l'any de referència. 

Els nivells d'instrucció considerats són els que figuren en el Padró Municipal d'Habitants. El nivell 
d'estudis igual a 4 inclou les persones que figuren amb un valor igual a 4 (Batxiller, FP de Segon  
Grau o Títols Equivalents o Superiors), 41 (FP de Segon  Grau. Formació Professional de Grau 
Superior. Mestratge Industrial), 42 (Batxiller Superior. BUP. Batxiller LOGSE), 43 (Altres titulacions 
mitjanes (Auxiliar de Clínica, Secretariat, Programador d'informàtica . Auxiliar de vol. Diplomats en 
Arts i Oficis, etc.)), 44 (Diplomatures en Escoles Universitàries (Empresarials, Professorat d'EGB, 
ATS i similars)), 45 (Arquitectura o Enginyeria Tècnica), 46 (Llicenciatura Universitària. Arquitectura 
o Enginyeria Superior. Grau universitari), 47 (Titulacions d'Estudis  Superiors no Universitaris) i 48 
(Doctorat i Estudis de postgrau o especialització per a Llicenciats . Màster Universitari). 
 

Comentaris / Limitacions 

- La font d'informació del total de població és el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 1 de 
gener de cada any. El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. 
Les seues dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. 
Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què 
residisca habitualment. Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual 
habite durant més temps a l'any. 

- Per a les   taxes específiques per sexe (edat) es consideren les persones d'aqueix  sexe (edat). 
Per al seu càlcul s'ha utilitzat la informació registrada en el Padró Municipal d'Habitants  de la ciutat 
de València a 1 de gener  de l'any  de referència. 

 



  Meta 4.B. D'ací a 2020, augmentar considerablement a nivell mundial el nombre de beques disponibles per 
als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els xicotets Estats insulars en 
desenvolupament i els països africans, a fi que els seus estudiants puguen matricular-se en programes 
d'ensenyament superior, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, 
d'enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, de països desenvolupats i altres països en 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 4.B.1. 

Assistència oficial destinada a xec escolar 

   

 

Font 
 

Xec escolar 
(Servei 
d'Educació  de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906-Anuari estadístic de 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat assignat al programa de Xec Escolar del Servei d'Educació de 
l'Ajuntament de València. 

 

Forma de càlcul 

Quantitat total assignada (en euros) al programa de Xec escolar, que és finançat exclusivament per 
l'Ajuntament de València. L'import assignat a l'any t correspon al curs escolar t-1/t. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Xec Escolar és un sistema d'ajudes econòmiques a l'escolarització infantil de 0 a 5 anys, 
destinades a compensar desigualtats, sufragant les despeses d'ensenyament d'aquells menors 
empadronats en el municipi de València, i es concedeixen en funció de la renda familiar, atenent 
també les particularitats pròpies de les unitats familiars que les sol·liciten. Es tracta de contribuir a 
l'escolarització primerenca com a inici d'una escolarització obligatòria satisfactòria dels nostres 
xiquets i xiquetes, però no solament: també permeten als pares i mares amb menys recursos, 
l'accés a l'ocupació i/o a la formació contínua, en una etapa de la vida en què les cures als xicotets i 
xicotetes els farien impossible sense aquestes ajudes, que es convoquen durant les primeres 
setmanes de cada any per al curs acadèmic següent.  

 

 



  Meta 4.B. D'ací a 2020, augmentar considerablement a nivell mundial el nombre de beques disponibles per 
als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els xicotets Estats insulars en 
desenvolupament i els països africans, a fi que els seus estudiants puguen matricular-se en programes 
d'ensenyament superior, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, 
d'enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, de països desenvolupats i altres països en 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 4.B.2. 

Cobertura del xec escolar 

   

 

Font 
 

Xec escolar 
(Servei 
d'Educació  de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i 
districtes 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906-Anuari estadístic de 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de xiquets de 0 a 5 anys que reben el xec escolar. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de xecs escolars concedits a estudiants de 0 a 5 anys d'edat entre el total de 
persones de 0 a 5 anys durant l'any de referència. Per a un any t, el nombre de xecs concedits 
correspon amb el curs escolar t-1/t, mentre que la població correspon a 1 de gener de l'any t. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Xec Escolar és un sistema d'ajudes econòmiques a l'escolarització infantil de 0 a 6 anys, 
destinades a compensar desigualtats, sufragant les despeses d'ensenyament d'aquells menors 
empadronats en el municipi de València, i es concedeixen en funció de la renda familiar, atenent 
també les particularitats pròpies de les unitats familiars que les sol·liciten. Es tracta de contribuir a 
l'escolarització primerenca com a inici d'una escolarització obligatòria satisfactòria dels nostres 
xiquets i xiquetes, però no solament: també permeten als pares i mares amb menys recursos, 
l'accés a l'ocupació i/o a la formació contínua, en una etapa de la vida en què les cures als xicotets i 
xicotetes els farien impossible sense aquestes ajudes, que es convoquen durant les primeres 
setmanes de cada any per al curs acadèmic següent. 

- La font d'informació del total de població és el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 1 de 
gener de cada any. El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. 
Les seues dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. 
Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què 
residisca habitualment. Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual 
habite durant més temps a l'any. 

 



  Meta 4.C. D'ací a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la 
cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment els 
països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 4.C.1. 

Pressupost municipal destinat a Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'ODS 4 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració 
de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 (Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a 
tots). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 4 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

 



  Meta 4.C. D'ací a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la 
cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment els 
països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 4.C.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació per 
al Desenvolupament i Ciutadania Global 
relacionat amb l'ODS 4 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració 
de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 (Garantir una 
educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida 
per a tots). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 4 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 



  Meta 4.C. D'ací a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la 
cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment els 
països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 4.C.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'ODS 4 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració 
de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 (Garantir una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots).  

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 4 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 4.C. D'ací a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la 
cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment els 
països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 4.C.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS 4 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració 
de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 (Garantir una educació inclusiva, equitativa i de 
qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una 
actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la 
subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 4 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 

Aconseguir la igualtat de gènere i 
empoderar totes les dones i xiquetes 

 

Meta 5.1 

Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i xiquetes a tot el món. 

Indicador 5.1.1. Dones discriminades per motius de sexe en els últims 12 mesos 

Meta 5.2 

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, incloses la tracta i l'explotació 

sexual i altres tipus d'explotació.  

Indicador 5.2.1. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència física al llarg de la seua vida 

Indicador 5.2.2. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència sexual al llarg de la seua vida 

Indicador 5.2.3. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència física a les mans de la seua parella (actual o 

passada) al llarg de la seua vida 

Indicador 5.2.4. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència sexual a les mans de la seua parella (actual o 

passada) al llarg de la seua vida 

Indicador 5.2.5. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència psicològica de control a les mans de la seua parella 

(actual o passada) al llarg de la seua vida 

Indicador 5.2.6. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència psicològica emocional a les mans de la seua parella 

(actual o passada) al llarg de la seua vida 

Indicador 5.2.7. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència econòmica a les mans de la seua parella (actual o 

passada) al llarg de la seua vida 

Indicador 5.2.8. Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o més que han patit violència física i/o sexual a les mans de la seua actual parella 

en els últims 12 mesos 

Meta 5.3 

Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina. 

Meta 5.4 

Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de 

protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons siga procedent en cada país. 

Indicador 5.4.1. Temps que dedica la població a l'atenció i cura dels fills convivents 

Indicador 5.4.2. Temps que dedica la població a l'atenció i cura de persones convivents dependents o amb discapacitat 

Indicador 5.4.3. Temps que dedica la població a la realització de tasques domèstiques i de la llar 

Meta 5.5 

Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida 

política, econòmica i pública. 

Indicador 5.5.1. Percentatge de dones regidores 

Indicador 5.5.2. Percentatge de dones en llocs municipals de direcció superior  

Indicador 5.5.3. Percentatge de dones professores a la Universitat Politècnica de València  

Indicador 5.5.4. Percentatge de dones professores a la Universitat de València 

Meta 5.6 

Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons els acords de conformitat amb el 

Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Pequín i els 

documents finals de les seues conferències d'examen. 

 

 



Meta 5.A 

Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control 

de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals. 

Indicador 5.A.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS5 

Indicador 5.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global relacionat amb l'ODS5 

Indicador 5.A.3. Pressupost municipal destinat a Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb l'ODS5 

Indicador 5.A.4. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS5 

Meta 5.B 

Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure 

l'empoderament de les dones. 

Indicador 5.B.1. Percentatge de persones que han utilitzat Internet en els últims 3 mesos 

Indicador 5.B.2. Percentatge de persones que han comprat per Internet en els últims 3 mesos 

Meta 5.C 

Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i l'empoderament de totes les dones i 

xiquetes a tots els nivells. 

Indicador 5.C.1. Taxa d'activitat 

Indicador 5.C.2. Dones assistides per l’Espai Dones i Igualtat del Servei d'Igualtat i Polítiques inclusives 

Indicador 5.C.3. Dones víctimes de violència domèstica 

Indicador 5.C.4. Ordres de protecció concedides a dones 

Indicador 5.C.5. Percentatge de dones víctimes de violència domèstica 

Indicador 5.C.6. Percentatge d'ordres de protecció concedides a dones 

Indicador 5.C.7. Dones mortes per violència de gènere 

Indicador 5.C.8. Denúncies de violència de gènere per 10.000 habitants 

Indicador 5.C.9. Denúncies de violència de gènere per 10.000 dones 

 

  



  Meta 5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i xiquetes a tot el món. 
   

 

 
Indicador 5.1.1. 

Dones discriminades per motius de sexe 
en els últims 12 mesos 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 
 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

- 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de dones discriminades per motius de sexe en els últims dotze mesos. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones que declaren haver patit discriminació per motius de sexe en els 
últims dotze mesos abans de l'enquesta entre el total de dones enquestades que responen a la 
pregunta. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2019 procedeixen de la cinquena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana 
de l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre juny i juliol de 2018, per la qual 
cosa les respostes analitzades estan referides a l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es 
va entrevistar un total de2 .301 persones empadronades a la ciutat de València (1.223 dones). Pot 
consultar-se la documentació metodològica d'aquesta operació en el següent enllaç: 
https://bit.ly/3nojdgs. 

- La pregunta P16.1 del qüestionari pregunta si, personalment, en els últims 12 mesos la persona 
entrevistada s'ha sentit discriminada en alguna ocasió per qualsevol causa. La pregunta P16.3 
pregunta, per a les persones que han contestat afirmativament a la P16.1, el motiu d'aqueixa 
discriminació (multiresposta). 

- La classificació per edat considerada és: menys de 40 anys, de 40 a 64 anys i de 65 o més anys 
d'edat. No obstant això, les dades recollides en l'enquesta contenen l'edat en anys simples, per la 
qual cosa podrien obtindre's estimacions per a altres grups d'edat. 

 

https://bit.ly/3nOjDgs


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.1. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència física al llarg de la 
seua vida 

   

 

Font 
 

Macroenquesta 
de Violència 
contra la Dona 
(Ministeri 
d'Igualtat) 
 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

- 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència física 
alguna vegada en la vida a les mans de qualsevol persona (parella actual, parelles passades o 
persones amb les quals no s'ha mantingut una relació de parella). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència física alguna vegada en la vida a les mans de qualsevol persona (parella actual, parelles 
passades o persones amb les quals no s'ha mantingut una relació de parella) entre el total de 
dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents a la ciutat de València. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicotet (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència física si contesta afirmativament a algun dels 7 ítems 
següents: 1. L’ha bufetejada o li ha tirat alguna cosa que poguera fer-li mal; 2. L’ha espentada, 
agarrada o tirat del pèl; 3. L’ha colpejada amb el seu puny o amb alguna altra cosa que poguera 
fer-li mal; 4. Li ha donat puntades, arrossegat o pegat una pallissa; 5. L’ha intentat asfixiar o cremar 
a propòsit; 6. L’ha amenaçada amb usar una pistola, ganivet o una altra arma o substància perillosa 
contra vosté; 7. Ha usat la força contra vosté, de qualsevol altra manera de les esmentades 
anteriorment, de manera que li ha fet mal o podria haver-li fet mal (no incloent comportaments de 
tipus sexual). 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4.  

 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.2. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència sexual al llarg de 
la seua vida 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència sexual 
alguna vegada en la vida a les mans de qualsevol persona (parella actual, parelles passades o 
persones amb les quals no s'ha mantingut una relació de parella). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència sexual alguna vegada en la vida a les mans de qualsevol persona (parella actual, parelles 
passades o persones amb les quals no s'ha mantingut una relació de parella) entre el total de 
dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents a la ciutat de València. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicoteta (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència sexual si contesta afirmativament a algun dels 8 ítems 
següents: 1. L’ha obligada a mantindre relacions sexuals (penetració vaginal o anal amb penis o 
objectes, o sexe oral) amenaçant-li, subjectant-la o fent-li mal d'alguna manera; 2. Li ha fet 
mantindre relacions sexuals quan era incapaç de rebutjar-les pel fet que vosté estava sota la 
influència de l'alcohol o les drogues; 3. Ha mantingut relacions sexuals sense desitjar-ho perquè 
tenia por del que li podria fer si es negava; 4. L’ha obligada a mantindre relacions sexuals quan 
vosté no volia; 5. Ha intentat obligar-la a tindre relacions sexuals contra la seua voluntat sense 
aconseguir-ho; 6. Li ha tocat a vosté les seues parts íntimes – genitals o pit- o li ha fet algun altre 
tipus de tocament de tipus sexual quan vosté no volia; 7. Li ha fet alguna vegada tocar-li les seues 
parts íntimes – genitals o pit- o li ha obligat a realitzar-li algun altre tipus de tocament de tipus 
sexual quan vosté no volia; 8. L’ha obligada a realitzar alguna altra pràctica de tipus sexual que jo 
no li haja esmentat ja. 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4.  

 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.3. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència física a les mans 
de la seua parella (actual o passada) al llarg 
de la seua vida 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència física 
alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o parelles passades). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència física alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o parelles 
passades) entre el total de dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents a la ciutat de 
València que declaren haver tingut parella alguna vegada. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicoteta (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència física si contesta afirmativament a algun dels 7 ítems 
següents: 1. L’ha bufetejada o li ha tirat alguna cosa que poguera fer-li mal; 2. L’ha espentada, 
agarrada o tirat del pèl; 3. L’ha colpejada amb el seu puny o amb alguna altra cosa que poguera 
fer-li mal; 4. Li ha donat puntades, arrossegat o pegat una pallissa; 5. L’ha intentat asfixiar o cremar 
a propòsit; 6. L’ha amenaçada amb usar una pistola, ganivet o una altra arma o substància perillosa 
contra vosté; 7. Ha usat la força contra vosté, de qualsevol altra manera de les esmentades 
anteriorment, de manera que li ha fet mal o podria haver-li fet mal (no incloent comportaments de 
tipus sexual). 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4.  

 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.4. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència sexual a les mans 
de la seua parella (actual o passada) al llarg 
de la seua vida 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència sexual 
alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o parelles passades). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència sexual alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o parelles 
passades) entre el total de dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents a la ciutat de 
València que declaren haver tingut parella alguna vegada. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicoteta (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència sexual si contesta afirmativament a algun dels 8 ítems 
següents: 1. L’ha obligada a mantindre relacions sexuals (penetració vaginal o anal amb penis o 
objectes, o sexe oral) amenaçant-li, subjectant-la o fent-li mal d'alguna manera; 2. Li ha fet 
mantindre relacions sexuals quan era incapaç de rebutjar-les pel fet que vosté estava sota la 
influència de l'alcohol o les drogues; 3. Ha mantingut relacions sexuals sense desitjar-ho perquè 
tenia por del que li podria fer si es negava; 4. L’ha obligada a mantindre relacions sexuals quan 
vosté no volia; 5. Ha intentat obligar-la a tindre relacions sexuals contra la seua voluntat sense 
aconseguir-ho; 6. Li ha tocat a vosté les seues parts íntimes – genitals o pit- o li ha fet algun altre 
tipus de tocament de tipus sexual quan vosté no volia; 7. Li ha fet alguna vegada tocar-li les seues 
parts íntimes – genitals o pit- o li ha obligat a realitzar-li algun altre tipus de tocament de tipus 
sexual quan vosté no volia; 8. L’ha obligada a realitzar alguna altra pràctica de tipus sexual que jo 
no li haja esmentat ja. 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4.  

 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.5. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència psicològica de 
control a les mans de la seua parella (actual o 
passada) al llarg de la seua vida 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència 
psicològica de control alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o 
parelles passades). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència psicològica de control alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella 
actual o parelles passades) entre el total de dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents 
a la ciutat de València que declaren haver tingut parella alguna vegada. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicoteta (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència psicològica de control si contesta que li succeeix sovint 
o algunes vegades algun dels 7 ítems següents: 1. Tracta o ha tractat d'impedir-li que veja als seus 
amics o amigues; 2. Tracta o ha tractat d'evitar que vosté es relacione amb la seua família directa o 
parents; 3. Insisteix o ha insistit a saber on està vosté a cada moment; 4. La ignora o l’ha ignorada i 
la tracta o l’ha tractada amb indiferència; 5. S'enfada o s'ha enfadat si parla amb un altre home o 
dona; 6. Sospita o ha sospitat sense motius que vosté li és o era infidel; 7. Espera o ha esperat que 
vosté li demane permís abans d'anar pel seu compte a determinats llocs, com per exemple un 
hospital o centre de salut, un centre cultural o esportiu, etc. 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4.  

 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.6. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència psicològica 
emocional a les mans de la seua parella 
(actual o passada) al llarg de la seua vida 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència 
psicològica emocional alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o 
parelles passades). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència psicològica emocional alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella 
actual o parelles passades) entre el total de dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents 
a la ciutat de València que declaren haver tingut parella alguna vegada. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicoteta (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència psicològica emocional si contesta afirmativament algun 
dels 7 ítems següents: 1. L’ha insultada o fet sentir-se malament amb vosté mateixa; 2. L’ha 
menyspreada o humiliada davant d'altres persones; 3. L’ha espantada o intimidada a propòsit (per 
exemple cridant-li, trencant coses, colpejant parets o mirant-la de determinada forma); 4. L’ha 
amenaçada verbalment amb fer-li mal a vosté; 5. L’ha amenaçada verbalment amb fer-li mal als 
seus fills o filles o a alguna altra persona que és o era important per a vosté; 6. L’ha amenaçada 
amb fer-se mal a si mateix/a si vosté el/la deixa; 7. L’ha amenaçada amb llevar-li els seus fills o 
filles. 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4.  

 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.7. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència econòmica a les 
mans de la seua parella (actual o passada) al 
llarg de la seua vida 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència 
econòmica alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o parelles 
passades). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència econòmica alguna vegada en la vida a les mans de la seua parella (parella actual o 
parelles passades) entre el total de dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents a la 
ciutat de València que declaren haver tingut parella alguna vegada. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicoteta (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència econòmica si contesta que li succeeix sovint o algunes 
vegades algun dels 4 ítems següents: 1. Es nega o s'ha negat a donar-li diners per a les despeses 
de la llar quan la parella té o tenia diners per a altres coses; 2. Li impedeix o ha impedit prendre 
decisions relacionades amb l'economia familiar i/o realitzar les compres de manera independent; 3. 
No la deixa o no l’ha deixat treballar o estudiar fora de la llar; 4. Usa o ha usat els seus diners o la 
seua targeta de crèdit o demana préstecs al seu nom sense el seu consentiment. 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4.  

 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4


  Meta 5.2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i xiquetes en l'àmbit públic i privat, 
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

   

 

 
Indicador 5.2.8. 

Proporció de dones i xiquetes de 16 anys o 
més que han patit violència física i/o sexual a 
les mans de la seua actual parella en els 
últims 12 mesos 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit violència física o 
sexual durant els últims 12 mesos a les mans de la seua actual parella. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones i xiquetes de 16 o més anys d'edat que declaren haver patit 
violència física o sexual en els últims 12 mesos a les mans de la seua actual parella entre el total de 
dones enquestades de 16 o més anys d'edat residents a la ciutat de València que declaren tindre 
actualment parella. 

Comentaris / Limitacions 

- La macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 es realitza a una mostra de 9.568 dones 
representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més anys d'edat. Pretén 
proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així 
com de diversos aspectes relacionats amb aquesta. La metodologia d'aquesta operació pot 
consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3nly7og.  

- La informació oferida en aquest indicador s'obté de l'explotació estadística del fitxer de 
microdades de l'enquesta, seleccionant els registres associats a dones de 16 o més anys d'edat 
residents a la ciutat de València. La grandària mostral és significativament xicoteta (113 
entrevistades), per la qual cosa hem de tindre molta cautela amb la interpretació de les estimacions 
obtingudes. 

- Es considera que la dona ha patit violència física si contesta afirmativament a algun dels 7 ítems 
següents: 1. L’ha bufetejada o li ha tirat alguna cosa que poguera fer-li mal; 2. L’ha espentada, 
agarrada o tirat del pèl; 3. L’ha colpejada amb el seu puny o amb alguna altra cosa que poguera 
fer-li mal; 4. Li ha donat puntades, arrossegat o pegat una pallissa; 5. L’ha intentat asfixiar o cremar 
a propòsit; 6. L’ha amenaçada amb usar una pistola, ganivet o una altra arma o substància perillosa 
contra vosté; 7. Ha usat la força contra vosté, de qualsevol altra manera de les esmentades 
anteriorment, de manera que li ha fet mal o podria haver-li fet mal (no incloent comportaments de 
tipus sexual). 

- Es considera que la dona ha patit violència sexual si contesta afirmativament a algun dels 8 ítems 
següents: 1. L’ha obligada a mantindre relacions sexuals (penetració vaginal o anal amb penis o 
objectes, o sexe oral) amenaçant-li, subjectant-la o fent-li mal d'alguna manera; 2. Li ha fet 
mantindre relacions sexuals quan era incapaç de rebutjar-les pel fet que vosté estava sota la 
influència de l'alcohol o les drogues; 3. Ha mantingut relacions sexuals sense desitjar-ho perquè 
tenia por del que li podria fer si es negava; 4. L’ha obligada a mantindre relacions sexuals quan 
vosté no volia; 5. Ha intentat obligar-la a tindre relacions sexuals contra la seua voluntat sense 
aconseguir-ho; 6. Li ha tocat a vosté les seues parts íntimes – genitals o pit- o li ha fet algun altre 
tipus de tocament de tipus sexual quan vosté no volia; 7. Li ha fet alguna vegada tocar-li les seues 
parts íntimes – genitals o pit- o li ha obligat a realitzar-li algun altre tipus de tocament de tipus 
sexual quan vosté no volia; 8. L’ha obligada a realitzar alguna altra pràctica de tipus sexual que jo 
no li haja esmentat ja. 

- Es pot consultar els valors d'aquest indicador per a àmbits territorials majors en la següent 
publicació: https://bit.ly/3l90wt4. En el Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) apareix desglossat (física i sexual) per a l’àmbit 
nacional. 

https://bit.ly/3nLy7Og
https://bit.ly/3l90WT4
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm


  Meta 5.4. Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, 
infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, 
segons siga procedent en cada país. 

   

 

 
Indicador 5.4.1. 

Temps que dedica la població a l'atenció i 
cura dels fills convivents 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Temps (en minuts) que la població dedica, al llarg d'un dia, a atendre les necessitats i cures dels 
xiquets i xiquetes de la llar. 

Forma de càlcul 

Quocient del temps total dedicat a la cura i atenció dels fills declarat entre el total de persones 
enquestades que responen a la pregunta. 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2019 procedeixen de la cinquena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana 
de l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre juny i juliol de 2018, per la qual 
cosa les respostes analitzades estan referides a l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es 
va entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a la ciutat de València. Pot consultar-se la 
documentació metodològica d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3nojdgs. 

- La pregunta P4 del qüestionari recull la informació de les persones encarregades de la cura i 
atenció dels menors de la llar i els temps dedicats a aquesta cura. Aquesta pregunta és emplenada 
per la meitat de les persones enquestades que són seleccionades aleatòriament. Es calculen temps 
mitjans dedicats per a cadascun dels grups de població, segons sexe i edat, i tinguen o no menors 
al seu càrrec. En cas que no tinguen menors al seu càrrec, el temps total dedicat a la seua cura 
serà igual a 0. 

- La classificació per edat considerada és: menys de 40 anys, de 40 a 64 anys i de 65 o més anys 
d'edat. No obstant això, les dades recollides en l'enquesta contenen l'edat en anys simples, per la 
qual cosa podrien obtindre's estimacions per a altres grups d'edat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i en el Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen informació per a àmbits territorials superiors. 

https://bit.ly/3nOjDgs
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 5.4. Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, 
infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, 
segons siga procedent en cada país. 

   

 

 
Indicador 5.4.2. 

Temps que dedica la població a l'atenció i 
cura de persones convivents dependents o 
amb discapacitat 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Temps (en minuts) que la població dedica, al llarg d'un dia, a atendre les necessitats i cures de les 
persones dependents o amb discapacitat en la llar. 

Forma de càlcul 

Quocient del temps total dedicat a la cura i atenció de les persones dependents o amb discapacitat 
declarat entre el total de persones enquestades que responen a la pregunta. 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2019 procedeixen de la cinquena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana 
de l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre juny i juliol de 2018, per la qual 
cosa les respostes analitzades estan referides a l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es 
va entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a la ciutat de València. Pot consultar-se la 
documentació metodològica d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3nojdgs. 

- La pregunta P5.1 del qüestionari recull la informació de les persones encarregades de la cura i 
atenció de les persones amb alguna discapacitat o dependents de la llar i els temps dedicats a 
aquesta cura. Aquesta pregunta és emplenada per la meitat de les persones enquestades que són 
seleccionades aleatòriament. Es calculen temps mitjans dedicats per a cadascun dels grups de 
població, segons sexe i edat, i tinguen o no persones dependents o amb discapacitat al seu càrrec. 
En cas que no tinguen persones dependents o amb discapacitat al seu càrrec, el temps total 
dedicat a la seua cura serà igual a 0. 

- La classificació per edat considerada és: menys de 40 anys, de 40 a 64 anys i de 65 o més anys 
d'edat. No obstant això, les dades recollides en l'enquesta contenen l'edat en anys simples, per la 
qual cosa podrien obtindre's estimacions per a altres grups d'edat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i en el Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen informació per a àmbits territorials superiors. 

 

https://bit.ly/3nOjDgs
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 5.4. Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, 
infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, 
segons siga procedent en cada país. 

   

 

 
Indicador 5.4.3. 

Temps que dedica la població a la realització 
de les tasques domèstiques de la llar 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 
0505. Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Temps (en minuts) que la població dedica, al llarg d'un dia, a les tasques domèstiques de la llar, 
entenent tasques de neteja, manteniment de la llar, cuina, etc., no incloent les tasques de cura de 
menors, persones dependents o les dedicades al temps lliure. 

Forma de càlcul 

Quocient del temps total dedicat a tasques domèstiques de la llar entre el total de persones 
enquestades que responen a la pregunta. 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2019 procedeixen de la cinquena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana 
de l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre juny i juliol de 2018, per la qual 
cosa les respostes analitzades estan referides a l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es 
va entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a la ciutat de València. Pot consultar-se la 
documentació metodològica d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3nojdgs. 

- La pregunta P6 del qüestionari recull la informació del temps dedicat, en un dia laboral normal, a 
les faenes de casa. Aquesta pregunta és emplenada per la meitat de les persones enquestades 
que són seleccionades aleatòriament. Es calculen temps mitjans dedicats per a cadascun dels 
grups de població, segons sexe i edat. 

- La classificació per edat considerada és: menys de 40 anys, de 40 a 64 anys i de 65 o més anys 
d'edat. No obstant això, les dades recollides en l'enquesta contenen l'edat en anys simples, per la 
qual cosa podrien obtindre's estimacions per a altres grups d'edat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i en el Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen informació per a àmbits territorials superiors. 
 

 

https://bit.ly/3nOjDgs
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 5.5. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots 
els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública. 

   

 

 
Indicador 5.5.1. 

Percentatge de dones regidores 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de dones regidores a l'Ajuntament de València respecte al total de regidors. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones regidores entre el total de regidors (33) que formen part del Ple de 
l'Ajuntament de València constituït després de les eleccions municipals que se celebren cada 
quatre anys. 

Comentaris / Limitacions 

- El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern 
municipal. Assumeix de manera directa la representació dels ciutadans i ciutadanes i, en el seu 
nom, decideix sobre les qüestions més importants i transcendents per a la ciutat i controla i 
fiscalitza l'actuació dels altres òrgans de govern. Està format per l'alcalde o alcaldessa i per 32 
regidors i regidores. 

- Les dades corresponen a la composició del Ple de l'Ajuntament resultant de l'acte de constitució 
després de les eleccions municipals que se celebren cada quatre anys. No inclou els canvis 
produïts per baixes i altes de regidors esdevinguts durant cada legislatura. La informació pot 
consultar-se en la Base de dades d'Alcaldes i Regidors del Ministeri de Política Territorial, que 
permet consultar informació detallada sobre alcaldes i regidors i la seua distribució per afiliació 
política, seleccionant la província i el municipi desitjat. 

- El nombre de regidors ve establit per la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, article 179, que estableix un total de 33 regidors per als municipis amb una població 
d'entre 700.001 i 900.000 residents, que és el marge en el qual es troba la població de la ciutat en 
tot el període temporal considerat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 5.5. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots 
els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública. 

   

 

 
Indicador 5.5.2. 

Percentatge de dones en llocs municipals de 
direcció superior 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de dones en llocs municipals de direcció superior. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones en llocs de direcció superior entre el nombre total de llocs de 
direcció superior a l'Ajuntament de València a 1 de juliol de l'any de referència. 

Comentaris / Limitacions 

- Aquesta informació procedeix de la tabulació estadística del fitxer de personal municipal de 
l'Ajuntament de València a 1 de juliol de cada any. Inclou el personal funcionari de carrera, el 
personal funcionari d'ocupació, el personal funcionari interí, el personal funcionari en pràctiques i el 
personal laboral. Els llocs de direcció superior inclouen el personal que realitza funcions 
d'assessoria dels grups municipals, assessoria o direcció del gabinet d'alcaldia, secretaria dels 
grups municipals, funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (secretaria, intervenció, 
tresoreria), presidència i vocals del Jurat Tributari, titularitat de l'òrgan de suport a la Junta de 
Govern Local, direccions generals, responsable de l'Advocacia de la Ciutat, titularitat de la 
Comissaria Principal Cap de la Policia Local i Inspector Cap de Bombers, Prevenció i Intervenció en 
Emergències. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS de l'Institut Valencià d'Estadística 
(http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials superiors i 
que no està disponible per a la ciutat. L'indicador definit presenta característiques similars a 
l'utilitzat en aquests panells. 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 5.5. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots 
els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública. 

   

 

 
Indicador 5.5.3. 

Percentatge de dones professores a la 
Universitat Politècnica de València  
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de dones que exerceixen funcions docents en centres pertanyents a la Universitat 
Politècnica de València situats a la ciutat. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones en llocs de docència universitària en centres de la Universitat 
Politècnica de València situats a la ciutat entre el total de personal docent d'aquests centres. La 
informació assignada a l'any t correspon al personal docent del curs acadèmic t-1 / t comptabilitzat 
a 31 de desembre de l'any t-1. 

Comentaris / Limitacions 

- S'inclou el professorat emèrit, professorat amb càtedra universitària, professorat amb càtedra 
d'escola universitària, professorat titular d'universitat, professorat titular d'escola universitària, 
professorat contractat doctor, professorat ajudant doctor, professorat associat i un altre professorat 
(professorat col·laborador, ajudant o visitant). No inclou el professorat que imparteix docència a 
l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi ni a l'Escola Politècnica Superior de Gandia. 

 



  Meta 5.5. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots 
els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública. 

   

 

 
Indicador 5.5.4. 

Percentatge de dones professores a la 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de dones que exerceixen funcions docents en centres pertanyents a la Universitat de 
València situats a la ciutat. 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de dones en llocs de docència universitària en centres de la Universitat de 
València situats a la ciutat entre el total de personal docent d'aquests centres. La informació 
assignada a l'any t correspon al personal docent del curs acadèmic t-1 / t comptabilitzat a 31 de 
desembre de l'any t-1. 

Comentaris / Limitacions 

- S'inclou el professorat emèrit, professorat amb càtedra universitària, professorat amb càtedra 
d'escola universitària, professorat titular d'universitat, professorat titular d'escola universitària, 
professorat contractat doctor, professorat ajudant doctor, professorat associat i un altre professorat 
(professorat col·laborador, ajudant o visitant). No inclou el professorat que imparteix docència en el 
centre universitari d'Ontinyent ni en els centres adscrits a la Universitat de València. 

 



  Meta 5.A. Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com 
accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos 
naturals, de conformitat amb les lleis nacionals. 

   

 

 
Indicador 5.A.1. 

Pressupost municipal destinat a Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'ODS 5 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5 (Aconseguir la igualtat 
de gènere i empoderar totes les dones i xiquetes). 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 5 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

 

 



  Meta 5.A. Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com 
accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos 
naturals, de conformitat amb les lleis nacionals. 

   

 

 
Indicador 5.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació per 
al Desenvolupament i Ciutadania Global 
relacionat amb l'ODS 5 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5 (Aconseguir la 
igualtat de gènere i empoderar totes les dones i xiquetes). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 5 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 



  Meta 5.A. Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com 
accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos 
naturals, de conformitat amb les lleis nacionals. 

   

 

 
Indicador 5.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'ODS 5 

   

 

Font 
 

Pressupost 
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de València 
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Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 
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Per edat   
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territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5 (Aconseguir la igualtat de gènere i 
empoderar totes les dones i xiquetes). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 5 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 5.A. Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com 
accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos 
naturals, de conformitat amb les lleis nacionals. 

   

 

 
Indicador 5.A.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS 5 

   

 

Font 
 

Pressupost 
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Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 
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Per edat   
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Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 0505 
Indicadors socials de la 
ciutat de València inclosa 
en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5 (Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes 
les dones i xiquetes). 
 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 5 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible. 

 

 



  Meta 5.B. Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les 
comunicacions, per a promoure l'empoderament de les dones. 

   

 

 
Indicador 5.B.1. 

Percentatge de persones que ha utilitzat 
Internet en els últims 3 mesos 

   

 

Font 
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equipament i 
ús de 
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la informació i 
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Disponibilitat 
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2010-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Informació procedent de 
l'activitat estadística 1103 
Explotació estadística de 
l'Enquesta de tecnologies 
de la informació i 
comunicacions en les llars 
a la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones residents a la ciutat que en els últims tres mesos ha utilitzat Internet. 
 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de persones de 16 a 74 anys d'edat que ha utilitzat Internet en els últims 
tres mesos entre el total de persones enquestades de 16 a 74 anys d'edat residents a la ciutat. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació en les llars (TIC-
H) és elaborada anualment per l'Institut Nacional d'Estadística des de 2002, convergint amb la 
metodologia EUROSTAT a partir de 2006. L'objectiu general de l'enquesta és obtindre dades del 
desenvolupament i evolució del que s'ha denominat la Societat de la Informació. Per a això es recull 
informació de l'equipament de les llars en tecnologies d'informació i la comunicació (connexió a 
internet, telefonia fixa i mòbil, equipament informàtic) i de l'ús i els nous hàbits de la població 
espanyola respecte a Internet: activitats realitzades, utilització del comerç electrònic, capacitats i 
coneixements informàtics, mesures adoptades sobre protecció, seguretat i privacitat, relacions amb 
l'administració electrònica i el teletreball. 

- La informació s'obté de l'explotació estadística de la mostra de persones residents a la ciutat 
obtinguda a partir del fitxer de microdades de l'Enquesta TIC-H. Atés que aquesta enquesta no està 
dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un major 
nivell d'error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de ser tractades amb cautela.  

 

 



  Meta 5.B. Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les 
comunicacions, per a promoure l'empoderament de les dones. 

   

 

 
Indicador 5.B.2. 

Percentatge de persones que ha comprat per 
Internet en els últims 3 mesos 

   

 

Font 
 

Enquesta sobre 
equipament i 
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la informació i 
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Informació procedent de 
l'activitat estadística 1103 
Explotació estadística de 
l'Enquesta de tecnologies 
de la informació i 
comunicacions en les llars 
a la ciutat de València 
inclosa en el Pla Valencià 
d'Estadística 2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones residents a la ciutat que en els últims tres mesos ha comprat per Internet. 
 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de persones de 16 a 74 anys d'edat que ha comprat per Internet en els 
últims tres mesos entre el total de persones enquestades de 16 a 74 anys d'edat residents a la 
ciutat. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació en les llars (TIC-
H) és elaborada anualment per l'Institut Nacional d'Estadística des de 2002, convergint amb la 
metodologia EUROSTAT a partir de 2006. L'objectiu general de l'enquesta és obtindre dades del 
desenvolupament i evolució del que s'ha denominat la Societat de la Informació. Per a això es recull 
informació de l'equipament de les llars en tecnologies d'informació i la comunicació (connexió a 
internet, telefonia fixa i mòbil, equipament informàtic) i de l'ús i els nous hàbits de la població 
espanyola respecte a Internet: activitats realitzades, utilització del comerç electrònic, capacitats i 
coneixements informàtics, mesures adoptades sobre protecció, seguretat i privacitat, relacions amb 
l'administració electrònica i el teletreball. 

- La informació s'obté de l'explotació estadística de la mostra de persones residents a la ciutat 
obtinguda a partir del fitxer de microdades de l'Enquesta TIC-H. Atés que aquesta enquesta no està 
dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions oferides tindran un major 
nivell d'error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de ser tractades amb cautela.  

 



  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.1. 

Taxa d'activitat 

   

 

Font  
 

Enquesta de 
Població Activa 
(Institut 
Valencià 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de població econòmicament activa en el municipi de València. 
 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre estimat de persones econòmicament actives (ocupades o parades) entre el 
total de persones de 16 o més anys d'edat residents a la ciutat. La informació s'obté de l'explotació 
estadística realitzada per l'Institut Valencià d'Estadística de la mostra de persones residents a la 
ciutat de l'Enquesta de Població Activa (EPA) realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística. El valor 
de l'indicador s'obté com una mitjana anual de les taxes d'activitat estimades trimestralment per a la 
ciutat durant l'any de referència. 
 

Comentaris / Limitacions 

- L'Enquesta de Població Activa (EPA) es realitza des de 1964, sent la metodologia vigent en 
l'actualitat la de 2005. Es tracta d'una investigació contínua i de periodicitat trimestral dirigida a les 
famílies, la finalitat principal de les quals és obtindre dades de la força de treball i de les seues 
diverses categories (ocupats, aturats), així com de la població aliena al mercat laboral (inactius). 

- Atés que l’EPA no està dissenyada per a oferir estimacions a nivell municipal, les estimacions 
oferides tindran un major nivell d'error que l'associat a àmbits territorials més amplis, i hauran de ser 
tractades amb cautela. La metodologia associada a aquesta operació pot consultar-se en 
https://bit.ly/3kfaqly.  

- La població econòmicament activa és el conjunt de persones d'unes edats determinades que, en 
un període de referència donat, subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis 
econòmics o que estan disponibles i fan gestions per a incorporar-se a aquesta producció. En l’EPA 
el grup d'edat considerat és 16 i més anys, atés que els 16 anys és el límit d'escolarització 
obligatòria i l'edat mínima legal per a treballar. Segons que el període de referència siga llarg (de 
dotze mesos, per exemple) o curt (d'una setmana com a màxim), quedarà reflectida una situació 
habitual o conjuntural, respectivament. En l’EPA, atés el seu caràcter periòdic, s'ha optat pel segon, 
prenent la setmana com a període de referència. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

https://bit.ly/3kFaQLY
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.2. 

Dones assistides per l’Espai Dones i Igualtat 
del Servei d'Igualtat i Polítiques inclusives 

   

 

Font  
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d'Igualtat i 
Polítiques 
inclusives) 

 

 

Disponibilitat 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de dones que han sigut assistides per l’Espai Dones i Igualtat del Servei d'Igualtat i 
Polítiques inclusives en l'últim any. 
 

Forma de càlcul 

Valor numèric directament proporcionat per l’Espai Dones i Igualtat del Servei d'Igualtat i Polítiques 
inclusives. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L’Espai Dones i Igualtat és un espai gratuït municipal d'informació, orientació i assessorament 
amb perspectiva de gènere que informa de recursos socials, jurídics, sanitaris i activitats en matèria 
d'igualtat i de violència de gènere. Conté espais per a poder fer atencions individualitzades i, a més, 
en les instal·lacions també es duen a terme cursos, tallers i xarrades de conscienciació i prevenció. 

- La informació referida a 2017 i anteriors és proporcionada pel Centre d'Informació i Orientació a la 
Dona dels serveis socials municipals, ja que l’Espai Dones i Igualtat no existia com a tal. 

 

 

 

 



  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.3. 

Dones víctimes de violència domèstica 

   

 

Font  
 

Estadística 
Judicial 
(Consell 
General del 
Poder Judicial) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de dones víctimes registrades en l'estadística judicial de denúncies en Jutjats de Primera 
Instància i Instrucció de València per violència domèstica. 
 

Forma de càlcul 

Valor numèric registrat en els butlletins estadístics trimestrals dels Jutjats de Primera Instància i 
Instrucció de la ciutat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La violència domèstica o intrafamiliar és la que es produeix entre membres del nucli familiar amb 
prèvia convivència. El seu referent jurídic es troba en l'article 173.2 del Codi Penal, i es tradueix 
com la violència exercida per la persona agressora sobre els descendents, ascendents o germans 
per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, o sobre els menors o incapaços 
que amb ell convisquen o que es troben subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o 
guarda de fet del cònjuge o convivent, o sobre persona emparada en qualsevol altra relació per la 
qual es trobe integrada en el nucli de la convivència familiar, així com sobre les persones que per la 
seua especial vulnerabilitat es troben sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats. 
Per tant, es deixa fora de l'àmbit d'aquesta mena de violència les persones ofeses a les quals es 
refereix l'article 153.1 del Codi Penal, és a dir, esposa, exesposa i dona que haja estat o estiga 
lligada a l'agressor per anàloga relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència (violència de 
gènere). 

- Són víctimes qui han patit directament o indirectament les conseqüències psicològiques, físiques, 
econòmiques i socials d'un fet delictiu. 

- A la ciutat de València se situen 21 Jutjats de Primera Instància i Instrucció, que entenen 
d'assumptes judicials del partit judicial de València, format únicament pel municipi. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 

 



  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.4. 

Ordres de protecció concedides a dones 
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Disponibilitat 
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Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre d'ordres de protecció concedides a dones registrades en l'estadística judicial de denúncies 
en Jutjats de Primera Instància i Instrucció de València per violència domèstica. 
 

Forma de càlcul 

Valor numèric registrat en els butlletins estadístics trimestrals dels Jutjats de Primera Instància i 
Instrucció de la ciutat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La violència domèstica o intrafamiliar és la que es produeix entre membres del nucli familiar amb 
prèvia convivència. El seu referent jurídic es troba en l'article 173.2 del Codi Penal, i es tradueix 
com la violència exercida per la persona agressora sobre els descendents, ascendents o germans 
per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, o sobre els menors o incapaços 
que amb ell convisquen o que es troben subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o 
guarda de fet del cònjuge o convivent, o sobre persona emparada en qualsevol altra relació per la 
qual es trobe integrada en el nucli de la convivència familiar, així com sobre les persones que per la 
seua especial vulnerabilitat es troben sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats. 
Per tant, es deixa fora de l'àmbit d'aquesta mena de violència a les persones ofeses a les quals es 
refereix l'article 153.1 del Codi Penal, és a dir, esposa, exesposa i dona que haja estat o estiga 
lligada a l'agressor per anàloga relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència (violència de 
gènere). 

- L'ordre de protecció és una resolució judicial que, en els casos en què existisquen indicis fundats 
de la comissió de delictes o faltes de violència domèstica i existisca una situació objectiva de risc 
per a la víctima, ordena la seua protecció mitjançant l'adopció de mesures cautelars civils i/o 
penals, a més d'activar les mesures d'assistència i protecció social necessàries, per remissió de 
l'ordre de protecció als punts de coordinació de les comunitats autònomes. 

- A la ciutat de València se situen 21 Jutjats de Primera Instància i Instrucció, que entenen 
d'assumptes judicials del partit judicial de València, format únicament pel municipi. 

 

 

 



  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.5. 

Percentatge de dones víctimes de violència 
domèstica 

   

 

Font  
 

Estadística 
Judicial 
(Consell 
General del 
Poder Judicial) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de dones víctimes registrades en l'estadística judicial de denúncies en Jutjats de Primera 
Instància i Instrucció de València per violència domèstica respecte del total de víctimes registrades. 
 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de dones víctimes per violència domèstica respecte del total de víctimes 
registrades en l'estadística judicial de denúncies en Jutjats de Primera Instància i Instrucció de 
València. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La violència domèstica o intrafamiliar és la que es produeix entre membres del nucli familiar amb 
prèvia convivència. El seu referent jurídic es troba en l'article 173.2 del Codi Penal, i es tradueix 
com la violència exercida per la persona agressora sobre els descendents, ascendents o germans 
per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, o sobre els menors o incapaços 
que amb ell convisquen o que es troben subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o 
guarda de fet del cònjuge o convivent, o sobre persona emparada en qualsevol altra relació per la 
qual es trobe integrada en el nucli de la convivència familiar, així com sobre les persones que per la 
seua especial vulnerabilitat es troben sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats. 
Per tant, es deixa fora de l'àmbit d'aquesta mena de violència les persones ofeses a les quals es 
refereix l'article 153.1 del Codi Penal, és a dir, esposa, exesposa i dona que haja estat o estiga 
lligada a l'agressor per anàloga relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència (violència de 
gènere). 

- Són víctimes qui han patit directament o indirectament les conseqüències psicològiques, físiques, 
econòmiques i socials d'un fet delictiu. 

- A la ciutat de València se situen 21 Jutjats de Primera Instància i Instrucció que entenen 
d'assumptes judicials del partit judicial de València, format únicament pel municipi. 

 

 

 



  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.6. 

Percentatge d'ordres de protecció concedides 
a dones 

   

 

Font  
 

Estadística 
Judicial 
(Consell 
General del 
Poder Judicial) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge d'ordres de protecció concedides a dones respecte al total d'ordres de protecció 
concedides registrades en l'estadística judicial de denúncies en Jutjats de Primera Instància i 
Instrucció de València per violència domèstica. 
 

Forma de càlcul 

Valor numèric registrat en els butlletins estadístics trimestrals dels Jutjats de Primera Instància i 
Instrucció de la ciutat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La violència domèstica o intrafamiliar és la que es produeix entre membres del nucli familiar amb 
prèvia convivència. El seu referent jurídic es troba en l'article 173.2 del Codi Penal, i es tradueix 
com la violència exercida per la persona agressora sobre els descendents, ascendents o germans 
per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, o sobre els menors o incapaços 
que amb ell convisquen o que es troben subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o 
guarda de fet del cònjuge o convivent, o sobre persona emparada en qualsevol altra relació per la 
qual es trobe integrada en el nucli de la convivència familiar, així com sobre les persones que per la 
seua especial vulnerabilitat es troben sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats. 
Per tant, es deixa fora de l'àmbit d'aquesta mena de violència les persones ofeses a les quals es 
refereix l'article 153.1 del Codi Penal, és a dir, esposa, exesposa i dona que haja estat o estiga 
lligada a l'agressor per anàloga relació d'afectivitat, fins i tot sense convivència (violència de 
gènere). 

- L'ordre de protecció és una resolució judicial que, en els casos en què existisquen indicis fundats 
de la comissió de delictes o faltes de violència domèstica i existisca una situació objectiva de risc 
per a la víctima, ordena la seua protecció mitjançant l'adopció de mesures cautelars civils i/o 
penals, a més d'activar les mesures d'assistència i protecció social necessàries, per remissió de 
l'ordre de protecció als punts de coordinació de les comunitats autònomes. 

- A la ciutat de València se situen 21 Jutjats de Primera Instància i Instrucció, que entenen 
d'assumptes judicials del partit judicial de València, format únicament pel municipi. 

 

 

 



  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.7. 

Dones mortes per violència de gènere 

   

 

Font  
 

Estadística 
Judicial 
(Consell 
General del 
Poder Judicial) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de dones assassinades per motiu de violència de gènere residents a la ciutat l'any de 
referència. 
 

Forma de càlcul 

Valor numèric registrat en els Jutjats de Violència sobre la Dona de la ciutat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La violència de gènere és aquella que s'exerceix sobre les dones per part dels qui estiguen o 
hagen estat lligats a elles per relacions d'afectivitat (parelles o ex-parelles). L'objectiu de l'agressor 
és produir mal i aconseguir el control sobre la dona, per la qual cosa es produeix de manera 
continuada en el temps i sistemàtica en la forma, com a part d'una mateixa estratègia. 

- A la ciutat de València se situen 4 Jutjats de Violència sobre la Dona, que entenen d'assumptes 
judicials del partit judicial de València, format únicament pel municipi. El nombre total de dones 
mortes per violència de gènere a la ciutat correspon a la suma de les dones mortes, amb o sense 
ordre prèvia de protecció, dels quatre jutjats que entenen assumptes de violència de gènere de la 
ciutat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.8. 

Denúncies de violència de gènere per 10.000 
habitants 

   

 

Font  
 

Estadística 
Judicial 
(Delegació del 
Govern contra 
la Violència de 
Gènere) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de denúncies per violència de gènere de dones residents a la ciutat l'any de referència 
respecte al total de residents a la ciutat. 
 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de denúncies per violència de gènere de dones residents a la ciutat l'any de 
referència respecte al total de residents a la ciutat, en punts per 10.000. 

Comentaris / Limitacions 

- El nombre de denúncies per violència de gènere s'extrau del Portal Estadístic de la Delegació del 
Govern contra la Violència de Gènere, accessible en l'enllaç web següent: https://bit.ly/3lqvlwc. El 
nombre de denúncies corresponen al partit judicial de València, que inclou únicament el municipi de 
València. 

- La població utilitzada en el denominador és la població estimada a 1 de juliol de l'any de 
referència de les dades (t), que s'obté com a mitjana aritmètica entre la població a 1 de gener 
d'aqueix any t i la població a 1 de gener de l'any següent (t+1). La font d'informació és el Padró 
Municipal de l'Ajuntament de València a 1 de gener de cada any. El Padró municipal és el registre 
administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades constitueixen prova de residència 
en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que visca a Espanya està obligada a 
inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en diversos municipis 
haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://bit.ly/3lqvlwc
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 5.C. Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i 
l'empoderament de totes les dones i xiquetes a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 5.C.9. 

Denúncies de violència de gènere per 10.000 
dones 

   

 

Font  
 

Estadística 
Judicial 
(Delegació del 
Govern contra 
la Violència de 
Gènere) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe 
 

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 
 

 
Definició 

Nombre de denúncies per violència de gènere de dones residents a la ciutat l'any de referència 
respecte al total de dones residents a la ciutat. 
 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de denúncies per violència de gènere de dones residents a la ciutat l'any de 
referència respecte al total de dones residents a la ciutat, en punts per 10.000. 

Comentaris / Limitacions 

- El nombre de denúncies per violència de gènere s'extrau del Portal Estadístic de la Delegació del 
Govern contra la Violència de Gènere, accessible en l'enllaç web següent: https://bit.ly/3lqvlwc. El 
nombre de denúncies corresponen al partit judicial de València, que inclou únicament el municipi de 
València. 

- La població utilitzada en el denominador és el nombre de dones residents estimat a 1 de juliol de 
l'any de referència de les dades (t), que s'obté com a mitjana aritmètica entre el nombre de dones a 
1 de gener d'aqueix any t i el nombre de dones a 1 de gener de l'any següent (t+1). La font 
d'informació és el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 1 de gener de cada any. El Padró 
municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

https://bit.ly/3lqvlwc
https://spanish-cities.sdgindex.org/


 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 

Garantir la disponibilitat d'aigua i la seua 
gestió sostenible i el sanejament per a 
tots 

Meta 6.1 

D'ací a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a totes les persones.  

Indicador 6.1.1. Consum de litres d'aigua per habitant i dia 

Indicador 6.1.2. Consum de litres d'aigua domèstica per habitant i dia 

Meta 6.2 

D'ací a 2030, aconseguir l'accés a serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a totes les persones i posar fi a la 

defecació a l'aire lliure, prestant especial atenció a les necessitats de les dones i les xiquetes i les persones en situacions de 

vulnerabilitat. 

Meta 6.3 

D'ací a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant el vessament i minimitzant l'emissió de productes 

químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i augmentant considerablement el 

reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell mundial. 

Indicador 6.3.1. Cabal diari de les aigües residuals 

Indicador 6.3.2. Percentatge de substàncies sòlides eliminades 

Indicador 6.3.3. Percentatge de reducció de DBO5 

Indicador 6.3.4. Percentatge de reducció de DQO 

Meta 6.4 

D'ací a 2030, augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de 

l'extracció i el proveïment d'aigua dolça per a fer front a l'escassetat d'aigua i reduir considerablement el nombre de persones que 

pateixen falta d'aigua. 

Meta 6.5 

D'ací a 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació 

transfronterera, segons siga procedent. 

Meta 6.6 

D'ací a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els 

rius, els aqüífers i els llacs. 

Indicador 6.6.1. Percentatge de platges amb qualificació excel·lent 

Meta 6.A 

D'ací a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat 

en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos 

hídrics . . . 

Indicador 6.A.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS6.  

Indicador 6.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS6.  

Indicador 6.A.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS6.  

Indicador 6.A.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS6.  

Meta 6.B 

Secundar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament. 

 

 



  Meta 6.1. D'ací a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a 
totes les persones. 

   

 

 
Indicador 6.1.1. 

Consum de litres d'aigua per habitant i dia 

   

 

Font 
 

Cicle Integral 
de l'Aigua 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Consum d'aigua per habitant i dia. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre l'aigua facturada a les persones abonades al llarg de l'any de referència i la població 
a 1 de juliol de l'any de referència, dividit al seu torn entre el nombre de dies de l'any de referència 
(365, o 366). 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació d'aquest indicador inclou de manera conjunta l'aigua d'ús domèstic, industrial i 
municipal. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS definit en 
l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 
 

 

(https:/spanish-cities.sdgindex.org/)


  Meta 6.1. D'ací a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a 
totes les persones. 

   

 

 
Indicador 6.1.2. 

Consum de litres d'aigua domèstica per 
habitant i dia 

   

 

Font 
 

Cicle Integral 
de l'Aigua 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Consum d'aigua d'ús domèstic per habitant i dia. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre l'aigua facturada a les persones abonades per a ús domèstic al llarg de l'any de 
referència i la població a 1 de juliol de l'any de referència, dividit al seu torn entre el nombre de dies 
de l'any de referència (365, o 366). 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS definit en 
l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 



 
 

 Meta 6.3. D'ací a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant el *vertimiento i 
minimitzant l'emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües 
residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell 
mundial. 

   

 

 
Indicador 6.3.1. 

Cabal diari de les aigües residuals 

   

 

Font 
 

Cicle Integral 
de l'Aigua 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 Definició 

Cabal diari de les aigües residuals del municipi. 

 

Forma de càlcul 
Suma dels cabals diaris de les depuradores que tracten aigües residuals procedents de la ciutat de 
València durant l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 
- Per al càlcul d'aquest indicador s'han sumat els cabals diaris de les depuradores que depuren 
aigües residuals procedents de la ciutat de València. S'han inclòs les depuradores que donen 
servei de manera exclusiva a la ciutat (el Palmar, el Saler, Massarojos, Perellonet, Casal d'Esplai i 
Pinedo 1) i les que també donen servei a altres localitats de l'Horta (Pinedo 2, Conca Carraixet, 
Quart  - Benàger). En les depuradores de Pinedo 2 i Conca Carraixet el cabal diari corresponent a 
la població de València s'ha estimat utilitzant la proporció de població de la ciutat de València 
respecte a la població a la qual dóna servei cada depuradora. 

 



  Meta 6.3. D'ací a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant el *vertimiento i 
minimitzant l'emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües 
residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell 
mundial. 

   

 

 
Indicador 6.3.2. 

Percentatge de substàncies sòlides 
eliminades 

   

 

Font 
 

Cicle Integral 
de l'Aigua 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge d'aigües residuals que reben tractament primari. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la divisió del volum d'aigües residuals que són objecte de tractament primari entre el 
volum total d'aigües residuals produïdes a la ciutat l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Tractament primari és el procés utilitzat per a eliminar les substàncies sòlides de les aigües 
residuals. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 6.3. D'ací a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant el *vertimiento i 
minimitzant l'emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües 
residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell 
mundial. 

   

 

 
Indicador 6.3.3. 

Percentatge de reducció de DBO5 

   

 

Font 
 

Cicle Integral 
de l'Aigua 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge d'aigües residuals que reben tractament secundari. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la divisió del volum d'aigües residuals que són objecte de tractament secundari entre el 
volum total d'aigües residuals produïdes a la ciutat l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Tractament secundari és el procés utilitzat per a reduir la quantitat de matèria orgànica present en 
les aigües residuals que ja han rebut el tractament primari. Aquest tractament també es coneix com 
a reducció del DBO5. La nomenclatura DBO5 fa referència a la quantitat d'oxigen emprada pels 
microorganismes presents per a descompondre la matèria orgànica de les aigües durant un període 
de 5 dies a 20 °C. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 6.3. D'ací a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant el *vertimiento i 
minimitzant l'emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües 
residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell 
mundial. 

   

 

 
Indicador 6.3.4. 

Percentatge de reducció de DQO 

   

 

Font 
 

Cicle Integral 
de l'Aigua 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge d'aigües residuals que reben tractament terciari. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la divisió del volum d'aigües residuals que són objecte de tractament terciari entre el 
volum total d'aigües residuals produïdes a la ciutat l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Tractament terciari és el procés utilitzat per a eliminar els productes químics com el fòsfor i 
nitrogen. Aquest tractament de depuració té per objecte higienitzar i adequar l'aigua per al seu 
consum urbà i per a les aplicacions industrials que requerisquen de la màxima puresa de l'aigua. 
També es coneix com a reducció del DQO, nomenclatura que representa la quantitat d'oxigen 
necessari per a oxidar la matèria orgànica per mitjà de dicromat en una solució àcida i convertir-la 
en CO2 i aigua. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 6.6. D'ací a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les 
muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs. 

   

 

 
Indicador 6.6.1. 

Indicador 6.6.1. Percentatge de platges 
amb qualificació excel·lent 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de platges classificades com de qualitat d'aigua excel·lent. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de platges classificades com a excel·lents respecte del total de platges de la 
ciutat en les quals es realitzen mesuraments. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La valoració de la qualitat de les aigües en les zones de bany es realitza a partir dels resultats 
obtinguts en les diferents anàlisis microbiològiques, físicoquímiques i controls visuals duts a terme 
durant un període d'avaluació, que comprén la temporada de bany considerada (de l'1 de juny al 15 
de setembre) juntament amb les tres temporades anteriors. Aquesta valoració està basada en els 
criteris de qualitat establits en el Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la 
qualitat de les aigües de bany per a aigua costanera i de transició. 

- Les aigües de bany es classifiquen com de qualitat bona o excel·lent quan en la sèrie de dades 
del període d'avaluació el percentil 95 de la concentració d’Enterococs intestinals és inferior a 100 i 
el percentil 95 de la concentració d'Escherichia coli és inferior a 250, mesurant-se tots dos valors de 
referència en Unitats Formadores de Colònies (UFPC) o Nombre més probable (NMP) per 100 ml. 
El percentil 95 es calcula com a antilog(m+1,65s), on m és la mitjana dels logaritmes en base 10 de 
les observacions bacterianes i s és la seua desviació típica. S'han considerat huit platges de la 
ciutat de València incloses en el catàleg de platges del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
ambient: Malva-rosa, el Cabanyal, Pinedo, l'Arbre del Gos, el Saler, la Garrofera, la Devesa i el 
Recatí. 

 



  Meta 6.A.  D'ací a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament 
per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació 
d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics . . . 

   

 

 
Indicador 6.A.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS6 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6 (Garantir la disponibilitat 
d'aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 6 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

   



Meta 6.A.  D'ací a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament 
per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació 
d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics . . . 

   

 

 
Indicador 6.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS6 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6 (Garantir la 
disponibilitat d'aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 6 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

   



Meta 6.A.  D'ací a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament 
per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació 
d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics . . . 

   

 

 
Indicador 6.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS6 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6 (Garantir la disponibilitat d'aigua i la 
seua gestió sostenible i el sanejament per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre de ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 6 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 

   



Meta 6.A.  D'ací a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament 
per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació 
d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics . . . 

   

 

 
Indicador 6.A.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS6 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6 (Garantir la disponibilitat d'aigua i la seua gestió 
sostenible i el sanejament per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una 
actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la 
subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 6 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7 

Garantir l'accés a una energia assequible, 
segura, sostenible i moderna 

Meta 7.1 

D'ací a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. 

Indicador 7.1.1. Consum d'energia elèctrica total per habitant i dia (kWh) 

Indicador 7.1.2. Consum d'energia elèctrica domèstica per habitant i dia (kWh) 

Indicador 7.1.3. Consum de gas per habitant i dia (kWh) 

Indicador 7.1.4. Percentatge de nous habitatges 

Indicador 7.1.5. Punts d'enllumenat públic 

Meta 7.2 

D'ací a 2030, augmentar considerablement la proporció d'energia renovable en el conjunt de fonts energètiques. 

Meta 7.3 

D'ací a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica. 

Meta 7.A 

D'ací a 2030, augmentar la cooperació internacional per a facilitar l'accés a la investigació i la tecnologia relatives a l'energia neta, 

incloses les fonts renovables, l'eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i 

promoure la inversió en infraestructura energètica i tecnologies netes. 

Meta 7.B 

D'ací a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a prestar serveis energètics moderns i sostenibles per a tots als 

països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països 

en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els seus respectius programes de suport. 

Indicador 7.B.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS7.  

Indicador 7.B.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS7.  

Indicador 7.B.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS7.  

Indicador 7.B.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 7.1. D'ací a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. 
   

 

 
Indicador 7.1.1. 

Consum d'energia elèctrica total per 
habitant i dia (kWh) 

   

 

Font 
 

Iberdrola 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Consum d'energia elèctrica total per habitant i dia. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre l'energia elèctrica facturada a les persones abonades al llarg de l'any i la població a 
1 de juliol de l'any de referència, dividit al seu torn entre el nombre de dies de l'any de referència 
(365, o 366). 

 

Comentaris / Limitacions 

- Energia elèctrica total és la suma de l'energia facturada per a ús domèstic, comercial, industrial i 
no classificat. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 7.1. D'ací a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. 
   

 

 
Indicador 7.1.2. 

Consum d'energia elèctrica domèstica per 
habitant i dia (kWh) 

   

 

Font 
 

Iberdrola 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Consum d'energia elèctrica domèstica per habitant i dia. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre l'energia elèctrica facturada a les persones per a ús domèstic abonades al llarg de 
l'any i la població a 1 de juliol de l'any de referència, dividit al seu torn entre el nombre de dies de 
l'any de referència (365, o 366). 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 



  Meta 7.1. D'ací a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. 
   

 

 
Indicador 7.1.3. 

Consum de gas per habitant i dia (kWh) 

   

 

Font 
 

Nedgia Gas 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 Definició 

Consum de gas per habitant i dia. 

 

Forma de càlcul 
Quocient entre el gas facturat a les persones abonades al llarg de l'any de referència i la població a 
1 de juliol de l'any de referència, dividit al seu torn entre el nombre de dies de l'any de referència 
(365, o 366). 

 

Comentaris / Limitacions 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 



  Meta 7.1. D'ací a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. 
   

 

 
Indicador 7.1.4. 

Percentatge de nous habitatges 

   

 

Font 
 

Cadastre de 
Béns Immobles 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
1504 Cens d'immobles 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge d'habitatges construïts de 1980 en avant. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre d'habitatges construïts de 1980 en avant entre el nombre total d'habitatges a 
la ciutat de València registrats en el Cadastre de Béns Immobles. 

 

Comentaris / Limitacions 

- En el cas de la propietat horitzontal, es defineix habitatge com l'agregat de totes les unitats 
constructives amb destinació habitatge que pertanyen a un mateix càrrec fiscal, eliminant aquells 
agregats la superfície dels quals siga menor de 24 o major de 700 metres quadrats. En el cas de la 
propietat vertical, es defineix habitatge com l'agregat de les unitats constructives d'un càrrec fiscal 
que comparteixen la mateixa planta i porta, eliminant aquells agregats la superfície dels quals siga 
menor de 24 metres quadrats. 

- Les dades provenen de la tabulació del fitxer del Cadastre de Béns immobles de naturalesa 
urbana de la ciutat de València a 1 de gener de l'any de referència. L'any 2017 es va produir un 
canvi en els criteris de consideració d'habitatge. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 



  Meta 7.1. D'ací a 2030, garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns. 
   

 

 
Indicador 7.1.5. 

Punts d'enllumenat públic 

   

 

Font 
 

Servei 
d'Enllumenat i 
Eficiència 
Energètica 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2011-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Total de punts d'enllumenat públic en el municipi. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació recull punts d'enllumenat públic viaris i en jardins, passos inferiors o monuments. Es 
presenten de manera conjunta punts d'enllumenat de vapor de sodi, vapor de mercuri, llums led o 
halògens metàl·lics. 

 



  Meta 7.B. D'ací a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a prestar serveis energètics 
moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els 
xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els 
seus respectius programes de suport. 

   

 

 
Indicador 7.B.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS7 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 7 (Garantir l'accés a una 
energia assequible, segura, sostenible i moderna). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 7 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 



  Meta 7.B. D'ací a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a prestar serveis energètics 
moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els 
xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els 
seus respectius programes de suport. 

   

 

 
Indicador 7.B.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS7 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 7 (Garantir l'accés 
a una energia assequible, segura, sostenible i moderna). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 1 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 7.B. D'ací a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a prestar serveis energètics 
moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els 
xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els 
seus respectius programes de suport. 

   

 

 
Indicador 7.B.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS7 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 7 (Garantir l'accés a una energia 
assequible, segura, sostenible i moderna). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 1 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 7.B. D'ací a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a prestar serveis energètics 
moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els 
xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els 
seus respectius programes de suport. 

   

 

 
Indicador 7.B.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS7 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 7 (Garantir l'accés a una energia assequible, segura, 
sostenible i moderna). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una 
actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la 
subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 7 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8 

Promoure el creixement econòmic 
inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball 
decent per a tots  

Meta 8.1 

Mantindre el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del 

producte intern brut d'almenys el 7% anual als països menys avançats. 

Meta 8.2 

Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, 

entre altres coses centrant-se en els sectors amb gran valor afegit i un ús intensiu de la mà d'obra. 

Meta 8.3 

Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donen suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball 

decents, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les petites i 

mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l'accés a serveis financers. 

Indicador 8.3.1. Població amb contracte laboral temporal 

Indicador 8.3.2. Població afiliada en règim autònom 

Meta 8.4 

Millorar progressivament, d'ací a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el 

creixement econòmic de la degradació del medi ambient, conforme al Marc Decennal de Programes sobre modalitats de Consum i 

Producció Sostenibles, començant pels països desenvolupats. 

Meta 8.5 

D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les 

persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor. 

Indicador 8.5.1. Taxa de desocupació 

Indicador 8.5.2. Atur registrat 

Indicador 8.5.3. Atur registrat en persones amb discapacitat 

Indicador 8.5.4. Percentatge de població amb discapacitat entre els desocupats 

Indicador 8.5.5. Població parada de llarga duració 

Indicador 8.5.6. Percentatge de població desocupada parada de llarga duració 

Meta 8.6 

D'ací a 2030, reduir considerablement la proporció de joves que no estan ocupats i no cursen estudis ni reben capacitació. 

Indicador 8.6.1. Atur registrat en població jove amb baix nivell d'estudis 

Meta 8.7 

Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçós, posar fi a les formes contemporànies d'esclavitud i el tràfic 

de persones i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de 

xiquets soldats. 

 

 

 

 

 



Meta 8.8 

Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors, inclosos els treballadors 

migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries. 

Indicador 8.8.1. Nombre d'accidents laborals amb baixa 

Indicador 8.8.2. Accidents laborals per cada 1.000 treballadors actius 

Indicador 8.8.3. Població amb malalties professionals 

Indicador 8.8.4. Malalties professionals per cada 10.000 treballadors actius 

Meta 8.9 

D'ací a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que cree llocs de treball i 

promoga la cultura i els productes locals. 

Indicador 8.9.1. Nombre de places hoteleres 

Indicador 8.9.2. Places hoteleres per cada 1.000 habitants 

Indicador 8.9.3. Nombre d'apartaments turístics 

Indicador 8.9.4. Apartaments turístics per cada 1.000 habitants 

Meta 8.10 

Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per a fomentar i ampliar l'accés als serveis bancaris, financers i 

d'assegurances per a tots. 

Indicador 8.10.1. Sucursals bancàries 

Indicador 8.10.2. Sucursals bancàries per cada 1.000 habitants majors de 15 anys 

Meta 8.A 

Augmentar el suport a la iniciativa d'ajuda per al comerç als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, 

fins i tot mitjançant el Marc Integrat Millorat per a l'Assistència Tècnica als Països Menys Avançats en Matèria de Comerç. 

Indicador 8.A.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS8 

Indicador 8.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS8 

Indicador 8.A.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS8 

Indicador 8.A.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS8 

Meta 8.B 

D'ací a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l'ocupació dels joves i aplicar el Pacte Mundial per a 

l'Ocupació de l'Organització Internacional del Treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donen suport a les activitats productives, 
la creació de llocs de treball decents, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el 
creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l'accés a serveis 
financers. 

   

 

 
Indicador 8.3.1. 

Població amb contracte laboral temporal 

   

 

Font 
 

Ministeri 
d'Inclusió, 
Seguretat 
Social i 
Migracions 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2012-2021 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb contracte laboral temporal. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total de persones ocupades amb contracte laboral temporal i el total de persones 
ocupades amb contracte laboral l'últim dia del mes de desembre de l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- 
 

 



  Meta 8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donen suport a les activitats productives, 
la creació de llocs de treball decents, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el 
creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l'accés a serveis 
financers. 

   

 

 
Indicador 8.3.2. 

Població afiliada en règim autònom 

   

 

Font 
 

Ministeri 
d'Inclusió, 
Seguretat 
Social i 
Migracions 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2012-2021 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones afiliades al règim autònom. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de treballadors afiliats al règim d'autònoms entre el total de treballadors afiliats 
a la Seguretat Social l'últim dia del mes de desembre de l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els treballadors afiliats són treballadors en alta laboral i situacions assimilades (incapacitat laboral, 
suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial,...). Cal indicar que el nombre de 
treballadors afiliats no es correspon necessàriament amb el de treballadors, sinó amb el de 
situacions que generen obligació de cotitzar, per la qual cosa una mateixa persona es comptabilitza 
tantes vegades com situacions de cotització tinga, ja siga per tindre diverses activitats en un mateix 
règim o en diversos. 

- L'àmbit territorial de referència del treballador afiliat és el domicili del compte de cotització per als 
treballadors per compte d'altri i el de la persona física per a la resta. 

- La informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació dels treballadors a la 
Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a 
l'Institut Social de la Marina. 

 



  Meta 8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els 
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor. 

   

 

 
Indicador 8.5.1. 

Taxa de desocupació 

   

 

Font 
 

Enquesta de 
Població Activa 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 Definició 

Percentatge de població desocupada en el municipi. 

 

Forma de càlcul 
Mitjana aritmètica de la taxa d'atur de la població desocupada resident a la ciutat de València per 
als quatre trimestres de l'any de referència. Per a cada trimestre la taxa d'atur s'ha calculat com el 
quocient de la població de 16 o més anys que es troba en situació de desocupació entre la població 
activa. 

 

Comentaris / Limitacions 
- La població parada són les persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència han 
estat sense treball, disponibles per a treballar i buscant activament treball. 
- L'Enquesta de Població Activa (EPA) és una enquesta contínua de periodicitat trimestral realitzada 
per l'INE que té com a finalitat conéixer l'activitat econòmica quant al component humà. Està 
orientada a oferir dades de les principals categories poblacionals en relació amb el mercat de 
treball. La informació utilitzada per al càlcul d'aquest indicador es refereix a la ciutat de València i 
s'obté d'una explotació específica de les seccions que formen la mostra a la ciutat. Les dades estan 
calculades segons la metodologia 2005 revisades segons la base poblacional 2011. 
- Per a l'elaboració d'aquest indicador s'ha assumit la hipòtesi que la taxa d'activitat per a un grup 
d'edat i sexe és la mateixa en tots els districtes, i per tant el nombre d'actius en un districte 
dependrà només de l'estructura de la població en aqueix districte. Aquesta hipòtesi ha sigut 
corroborada a partir de les dades del cens de 2001, on observem que per a un grup d'edat i sexe la 
taxa d'activitat es manté estable entre els districtes que formen la ciutat. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els 
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor. 

   

 

 
Indicador 8.5.2. 

Atur registrat 

   

 

Font 
 

Enquesta de 
Població Activa 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre de persones desocupades. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica de la població parada estimada per l'Enquesta de Població Activa (EPA) sobre 
les persones de 16 o més anys residents a la ciutat de València, per als quatre trimestres 
corresponents a l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La població parada són les persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència han 
estat sense treball, disponibles per a treballar i buscant activament treball. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els 
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor. 

   

 

 
Indicador 8.5.3. 

Atur registrat en persones amb 
discapacitat 

   

 

Font 
 

LABORA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre de persones registrades en l'atur amb alguna mena de discapacitat. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els 
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor. 

   

 

 
Indicador 8.5.4. 

Percentatge de població amb discapacitat 
entre els desocupats 

   

 

Font 
 

LABORA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb discapacitat entre el total de desocupats. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les persones amb discapacitat desocupades i el total de persones desocupades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els 
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor. 

   

 

 
Indicador 8.5.5. 

Població parada de llarga duració 

   

 

Font 
 

LABORA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Nombre de persones registrades de llarga duració en l'atur. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es considera com a aturats de llarga duració els demandants d'ocupació que fa més de 12 mesos 
que van deixar el seu últim treball. L'atur registrat està constituït per les demandes d'ocupació 
pendents l'últim dia del mes, d'acord amb el contingut de l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985 
(BOE de 14/3/85) per la qual s'estableixen criteris estadístics per al mesurament de l'atur registrat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els 
homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 
d'igual valor. 

   

 

 
Indicador 8.5.6. 

Percentatge de població desocupada 
parada de llarga duració 

   

 

Font 
 

LABORA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de persones desocupades de llarga duració entre el total de desocupats. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre d'aturats registrats de llarga duració entre el total de població parada resident 
a la ciutat de València durant l'any de referència. Aquests valors s'han obtingut com a mitjanes 
aritmètiques dels valors mensuals associats a l'últim dia del mes per a l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es considera com a aturats de llarga duració els demandants d'ocupació que fa més de 12 mesos 
que van deixar el seu últim treball. L'atur registrat està constituït per les demandes d'ocupació 
pendents l'últim dia del mes, d'acord amb el contingut de l'Ordre Ministerial d'11 de Març de 1985 
(BOE de 14/3/85) per la qual s'estableixen criteris estadístics per al mesurament de l'atur registrat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

 

 

 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 8.6. D'ací a 2030, reduir considerablement la proporció de joves que no estan ocupats i no cursen 
estudis ni reben capacitació. 

   

 

 
Indicador 8.6.1. 

Atur registrat en població jove amb baix 
nivell d'estudis 

   

 

Font 
 

Enquesta de 
Població Activa 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Persones desocupades amb baix nivell d'estudis. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es considera baix nivell d'estudis no haver aconseguit la titulació de graduat en ESO o equivalent. 

- Per a l'elaboració d'aquest indicador s'ha assumit la hipòtesi que la taxa d'activitat per a un grup 
d'edat i sexe és la mateixa en tots els districtes, i per tant el nombre d'actius en un districte 
dependrà només de l'estructura de la població en aqueix districte. Aquesta hipòtesi ha sigut 
corroborada a partir de les dades del cens de 2001, on observem que per a un grup d'edat i sexe la 
taxa d'activitat es manté estable entre els districtes que formen la ciutat. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els 
treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries. 

   

 

 
Indicador 8.8.1. 

Nombre d'accidents laborals amb baixa 

   

 

Font 
 

Ministeri de 
Treball i 
Economia 
Social 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2010-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Nombre d'accidents laborals amb baixa declarats en centres de treball a la ciutat de València  
durant l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'estadística d'accidentalitat laboral ofereix dades del nombre d'accidentats i del nombre de dies 
de duració de les baixes a conseqüència de l'accident. La informació inclosa en aquest apartat 
procedeix d'una explotació específica realitzada pel Ministeri a partir de la informació recollida en 
els comunicats d'accidents de treball ocorreguts a treballadors d'empreses situades a la ciutat de 
València. S'inclouen tant els accidents ocorreguts durant la jornada de treball, com els esdevinguts 
durant el temps de desplaçament utilitzat per a anar o tornar del treball (“in itinere”). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els 
treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries. 

   

 

 
Indicador 8.8.2. 

Accidents laborals per cada 1.000 
treballadors actius 

   

 

Font 
 

Ministeri de 
Treball i 
Economia 
Social 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2010-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Relació entre els accidents laborals amb baixa i la població afiliada a la Seguretat Social a la ciutat 
de València en l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre d'accidents laborals amb baixa total durant l'any de referència entre el nombre 
d'afiliacions de treballadors a la Seguretat Social comptabilitzades a 31 de desembre de l'any de 
referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'estadística d'accidentalitat laboral ofereix dades del nombre d'accidentats i del nombre de dies 
de duració de les baixes a conseqüència de l'accident. La informació inclosa en aquest apartat 
procedeix d'una explotació específica realitzada pel Ministeri a partir de la informació recollida en 
els comunicats d'accidents de treball ocorreguts a treballadors d'empreses situades a la ciutat de 
València. S'inclouen tant els accidents ocorreguts durant la jornada de treball, com els esdevinguts 
durant el temps de desplaçament utilitzat per a anar o tornar del treball (“in itinere”). 

- Els treballadors afiliats són treballadors en alta laboral i situacions assimilades (incapacitat laboral, 
suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial,...). Cal indicar que el nombre de 
treballadors afiliats no es correspon necessàriament amb el de treballadors, sinó amb el de 
situacions que generen obligació de cotitzar, per la qual cosa una mateixa persona es comptabilitza 
tantes vegades com situacions de cotització tinga, ja siga per tindre diverses activitats en un mateix 
règim o en diversos. L'àmbit territorial de referència del treballador afiliat és el domicili del compte 
de cotització per als treballadors per compte d'altri i el de la persona física per a la resta. La 
informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació dels treballadors a la Seguretat 
Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l'Institut Social 
de la Marina. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els 
treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries. 

   

 

 
Indicador 8.8.3. 

Població amb malalties professionals 

   

 

Font 
 

Ministeri de 
Treball i 
Economia 
Social 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Nombre de malalties adquirides a conseqüència del treball en centres de treball a la ciutat de 
València durant l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es coneix com a malaltia professional aquella que, a més de tindre origen laboral, està inclosa en 
una llista oficial publicada pel Ministeri de Treball, donant per tant dret al cobrament de les 
indemnitzacions oportunes. La informació prové del Ministeri de Treball i Seguretat Social fins a 
2006, i de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació des de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els 
treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb 
ocupacions precàries. 

   

 

 
Indicador 8.8.4. 

Malalties professionals per cada 10.000 
treballadors actius 

   

 

Font 
 

Ministeri de 
Treball i 
Economia 
Social 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Relació entre les malalties professionals i la població afiliada a la Seguretat Social a la ciutat de 
València l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de malalties laborals declarades durant l'any de referència entre el nombre 
d'afiliacions de treballadors a la Seguretat Social comptabilitzades a 31 de desembre de l'any de 
referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es coneix com a malaltia professional aquella que, a més de tindre origen laboral, està inclosa en 
una llista oficial publicada pel Ministeri de Treball, donant per tant dret al cobrament de les 
indemnitzacions oportunes. La informació prové del Ministeri de Treball i Seguretat Social fins a 
2006, i de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació des de 2009. Les xifres sobre 
treballadors afiliats es refereixen als treballadors en alta laboral i situacions assimilades (incapacitat 
laboral, suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial,...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 8.9. D'ací a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible 
que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals. 

   

 

 
Indicador 8.9.1. 

Nombre de places hoteleres 

   

 

Font 
 

Enquesta 
d'Ocupació 
Hotelera 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Total de places hoteleres a la ciutat de València. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- 

 

 



  Meta 8.9. D'ací a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible 
que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals. 

   

 

 
Indicador 8.9.2. 

Places hoteleres per cada 1.000 habitants 

   

 

Font 
 

Enquesta 
d'Ocupació 
Hotelera 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Relació entre les places hoteleres de la ciutat de València i la població empadronada en aquesta. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de places hoteleres oferides a la ciutat de València en l'any de referència 
i la població total de la ciutat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- 

 



  Meta 8.9. D'ací a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible 
que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals. 

   

 

 
Indicador 8.9.3. 

Nombre d'apartaments turístics 

   

 

Font 
 

Enquesta 
d'Apartaments 
Turístics 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Total d'apartaments turístics a la ciutat de València. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- 

 



  Meta 8.9. D'ací a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible 
que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals. 

   

 

 
Indicador 8.9.4. 

Apartaments turístics per cada 1.000 
habitants 

   

 

Font 
 

Enquesta 
d'Apartaments 
Turístics 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Relació entre els apartaments turístics de la ciutat de València i la població empadronada en 
aquesta. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre d'apartaments turístics oferits a la ciutat de València  l'any de referència i 
la població total de la ciutat. 

 

Comentaris / Limitacions 

- 

 



  Meta 8.10. Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per a fomentar i ampliar l'accés als 
serveis bancaris, financers i d'assegurances per a tots. 

   

 

 
Indicador 8.10.1. 

Sucursals bancàries 

   

 

Font 
 

Registre 
d'Oficines 
d'Entitats 
Supervisades 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Total de sucursals bancàries del municipi de València. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 8.10. Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per a fomentar i ampliar l'accés als 
serveis bancaris, financers i d'assegurances per a tots. 

   

 

 
Indicador 8.10.2. 

Sucursals bancàries per cada 1.000 
habitants majors de 15 anys 

   

 

Font 
 

Registre 
d'Oficines 
d'Entitats 
Supervisades 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València  
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Relació entre les sucursals bancàries del municipi de València i la població empadronada major de 
15 anys en aquest. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de sucursals bancàries en el municipi de València en l'any de referència i 
la població total major de 15 anys del municipi. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 8.A.  Augmentar el suport a la iniciativa d'ajuda per al comerç als països en desenvolupament, en 
particular els països menys avançats, fins i tot mitjançant el Marc Integrat Millorat per a l'Assistència Tècnica 
als Països Menys Avançats en Matèria de Comerç. 

   

 

 
Indicador 8.A.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS8 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 (Promoure el 
creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 8 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

   



Meta 8.A.  Augmentar el suport a la iniciativa d'ajuda per al comerç als països en desenvolupament, en 
particular els països menys avançats, fins i tot mitjançant el Marc Integrat Millorat per a l'Assistència Tècnica 
als Països Menys Avançats en Matèria de Comerç. 

   

 

 
Indicador 8.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS8 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 (Promoure el 
creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 8 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 8.A.  Augmentar el suport a la iniciativa d'ajuda per al comerç als països en desenvolupament, en 
particular els països menys avançats, fins i tot mitjançant el Marc Integrat Millorat per a l'Assistència Tècnica 
als Països Menys Avançats en Matèria de Comerç. 

   

 

 
Indicador 8.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS8 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 (Promoure el creixement econòmic 
inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 8 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 

   



Meta 8.A.  Augmentar el suport a la iniciativa d'ajuda per al comerç als països en desenvolupament, en 
particular els països menys avançats, fins i tot mitjançant el Marc Integrat Millorat per a l'Assistència Tècnica 
als Països Menys Avançats en Matèria de Comerç. 

   

 

 
Indicador 8.A.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS8 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 (Promoure el creixement econòmic inclusiu i 
sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 8 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 9 

Construir infraestructures resilients, 
promoure la industrialització sostenible i 
fomentar la innovació 

Meta 9.1 

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres, per 

a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu 

per a tots. 

Indicador 9.1.1. Mercaderies transportades en el Port de València (tones) 

Indicador 9.1.2. Passatgers que han passat pel Port de València 

Indicador 9.1.3. Mercaderies transportades en l'Aeroport de València (tones) 

Indicador 9.1.4. Passatgers que han passat per l'Aeroport de València 

Indicador 9.1.5. Població que utilitza MetroValencia com a principal mitjà per a desplaçar-se 

Indicador 9.1.6. Població que utilitza EMT com a principal mitjà per a desplaçar-se 

Indicador 9.1.7. Valoració de la facilitat per a desplaçar-se amb MetroValencia 

Indicador 9.1.8. Valoració de la facilitat per a desplaçar-se amb EMT 

Indicador 9.1.9. Temps mitjà a la parada de MetroValencia més pròxima 

Indicador 9.1.10. Temps mitjà a la parada d'EMT més pròxima 

Indicador 9.1.11. Població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 min 

Indicador 9.1.12. Població amb una parada d'EMT a menys de 10 min 

Meta 9.2 

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'ací a 2030, augmentar significativament la contribució de la indústria a 

l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aqueixa contribució als països menys 

avançats. 

Indicador 9.2.1. Percentatge d'empreses en el Sector Industrial 

Indicador 9.2.2. Percentatge de població ocupada en el Sector Industrial 

Meta 9.3 

Augmentar l'accés de les xicotetes indústries i altres empreses, particularment als països en desenvolupament, als serveis 

financers, inclosos crèdits assequibles, i la seua integració en les cadenes de valor i els mercats. 

Meta 9.4 

D'ací a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguen sostenibles, utilitzant els recursos amb major 

eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els 

països prenguen mesures d'acord amb les seues capacitats respectives. 

Meta 9.5 

Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els 

països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant considerablement, d'ací a 2030, el nombre de 

persones que treballen en recerca i desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i 

desenvolupament. 

Indicador 9.5.1. Patents sol·licitades per residents a València 

Indicador 9.5.2. Patents presentades per la Universitat de València (UV) 

Indicador 9.5.3. Patents presentades per la Universitat Politècnica de València (UV) 

Indicador 9.5.4. Taxa de patents per 100.000 habitants 

 

 



Meta 9.A 

Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament mitjançant un major suport 

financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els 

xicotets Estats insulars en desenvolupament. 

Indicador 9.A.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS9 

Indicador 9.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS9 

Indicador 9.A.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS9 

Indicador 9.A.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS9 

Meta 9.B 

Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la innovació nacionals als països en desenvolupament, fins i tot 

garantint un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l'addició de valor als productes bàsics, entre altres coses. 

Meta 9.C 

Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés 

universal i assequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2030. 

Indicador 9.C.1. Percentatge d'habitatges amb telèfon fix 

Indicador 9.C.2. Percentatge d'habitatges amb telèfon mòbil 

Indicador 9.C.3. Percentatge d'habitatges amb alguna mena de telèfon 

Indicador 9.C.4. Percentatge d'habitatges amb alguna mena d'ordinador 

Indicador 9.C.5. Percentatge d'habitatges amb accés a Internet 

Indicador 9.C.6. Percentatge d'habitatges amb connexió de banda ampla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.1. 

Mercaderies transportades en el Port de 
València (tones) 

   

 

Font 
 

Activitat 
Portuària de 
València 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Quantitat de mercaderies carregades o descarregades en vaixell en el Port de València durant l'any 
de referència. 

 

Forma de càlcul 

Suma del total de mercaderies carregades en el Port de València en l'any de referència i el total de 
mercaderies descarregades en el Port de València en l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- S'inclou el total de sòlids a l'engròs, líquids a l'engròs i mercaderia general. Els sòlids o líquids a 
l'engròs són els que es transporten sense envasar i la seua mesura de control és el seu pes en 
tones. No s'inclou les dades referides a avituallament i pesca. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 
 
 
 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.2. 

Passatgers que han passat pel Port de 
València 

   

 

Font 
 

Activitat 
Portuària de 
València 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Nombre de persones viatgeres transportades en el Port de València durant l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Suma de persones viatgeres amb origen o destinació el Port de València, o que es troben en trànsit 
en creuers turístics atracats en el Port de València durant l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.3. 

Mercaderies transportades en l'Aeroport 
de València (tones) 

   

 

Font 
 

AENA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 Definició 

Pes de les mercaderies transportades en l'Aeroport de València durant l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 
Pes del total de mercaderia transportada (inclou mercaderia carregada, descarregada o en trànsit) 
en l'Aeroport de València. 

 

Comentaris / Limitacions 
- La mercaderia en trànsit és aquella que arriba a l'aeroport de València i continua el seu viatge en 
un vol amb el mateix número de vol. L'aeroport de València (codi IATA: VLC, codi OACI: LEVC) 
està situat a huit quilòmetres a l'oest de la capital. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 
 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.4. 

Passatgers que han passat per l'Aeroport 
de València 

   

 

Font 
 

AENA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre de persones que arriben (desembarcades o en trànsit) o ixen en avió de l'Aeroport de 
València durant l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els passatgers en trànsit (que arriben a l'aeroport i continuen el seu viatge en un vol amb el mateix 
número de vol que en quin van arribar) es consideren com a arribades a l'aeroport. El nombre total 
de passatgers inclou per tant la suma de les arribades més les eixides de l'aeroport de València, 
per la qual cosa inclou passatgers embarcats, desembarcats o en trànsit. L'aeroport de València 
(codi IATA: VLC, codi OACI: LEVC) està situat a huit quilòmetres a l'oest de la capital. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.5. 

Població que utilitza MetroValencia com a 
principal mitjà per a desplaçar-se 

   

 

Font 
 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2017 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Entre els diferents mitjans de transport, percentatge de població que tria MetroValencia com el seu 
mitjà habitual per a desplaçar-se. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que tria MetroValencia com a mitjà principal per a desplaçar-se per la 
ciutat i el total de la població. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre febrer i 
març de 2017. Es va entrevistar un total de 2.211 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.6. 

Població que utilitza EMT com a principal 
mitjà per a desplaçar-se 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2017 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Entre els diferents mitjans de transport, percentatge de població que tria EMT com el seu mitjà 
habitual per a desplaçar-se. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que tria EMT com a mitjà principal per a desplaçar-se per la ciutat i el 
total de la població. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre febrer i 
març de 2017. Es va entrevistar un total de 2.211 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.7. 

Valoració de la facilitat per a desplaçar-se 
amb MetroValencia 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2017 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Valoració de 0 a 10 respecte a la facilitat per a desplaçar-se amb MetroValencia per la ciutat de 
València. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica de la valoració de la població respecte a la facilitat per a desplaçar-se amb 
MetroValencia. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre febrer i 
març de 2017. Es va entrevistar un total de 2.211 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.8. 

Valoració de la facilitat per a desplaçar-se 
amb EMT 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2017 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Valoració de 0 a 10 respecte a la facilitat per a desplaçar-se amb EMT per la ciutat de València. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica de la valoració de la població respecte a la facilitat per a desplaçar-se amb EMT. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre febrer i 
març de 2017. Es va entrevistar un total de 2.211 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.9. 

Temps mitjà a la parada de MetroValencia 
més pròxima 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Temps mitjà que la població empra a arribar a la seua parada de MetroValencia més pròxima. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica del temps que la població empra a arribar a la seua parada de MetroValencia 
més pròxima. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades de MetroValencia en metres procedeix de la 
publicació d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l’Ajuntament de València. Per a realitzar 
la conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades de metro georreferenciades és d'elaboració pròpia. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.10. 

Temps mitjà a la parada d'EMT més 
pròxima 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Temps medie que la població empra a arribar a la seua parada d'EMT més pròxima. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica del temps que la població empra a arribar a la seua parada d'EMT  més pròxima. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades d'EMT en metres procedeix de la publicació 
d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l’Ajuntament de València. Per a realitzar la 
conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades d'EMT georreferenciadas procedeix de Dades Obertes 
(https://www.valencia.es/dadesobertes/va/). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.valencia.es/dadesobertes/va/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.11. 

Població amb una parada de 
MetroValencia a menys de 10 min 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 minuts. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 minuts i el total de la 
població. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades de MetroValencia en metres procedeix de la 
publicació d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l’Ajuntament de València. Per a realitzar 
la conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades de metro georreferenciadas és d'elaboració pròpia. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures 
regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant 
l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots. 

   

 

 
Indicador 9.1.12. 

Població amb una parada d'EMT a menys 
de 10 min 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de població amb una parada d'EMT a menys de 10 minuts. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població amb una parada d'EMT a menys de 10 minuts i el total de la població. 

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades d'EMT en metres procedeix de la publicació 
d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l’Ajuntament de València. Per a realitzar la 
conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades d'EMT georreferenciadas procedeix de Dades Obertes 
(https://www.valencia.es/dadesobertes/va/). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valencia.es/dadesobertes/va/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'ací a 2030, augmentar significativament la 
contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i 
duplicar aqueixa contribució als països menys avançats. 

   

 

 
Indicador 9.2.1. 

Percentatge d'empreses en el Sector 
Industrial 

   

 

Font 
 

Cens 
d'Activitats 
Econòmiques 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2013-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
2103 Cens d'activitats 
econòmiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge d'empreses industrials registrades en el DIRCE. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre d'empreses l'activitat principal de les quals és la indústria entre el nombre 
d'empreses registrades en el Directori Central d'Empreses (DIRCE) de l’INE a 1 de gener de l'any 
de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El DIRCE és un registre que inclou les empreses actives a 1 de gener de cada any. Una empresa 
correspon a una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, que gaudeix d'una certa 
autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa, i que 
exerceix una o més activitats en un o diversos llocs. Les empreses es comptabilitzen en el municipi 
on se situa la seua seu. 

- El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els 
serveis administratius de l'Administració Central, Autònoma i Local (inclosa la Seguretat Social), les 
activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic. 

- L'activitat econòmica principal de l'empresa és aquella que genera major valor afegit. L'activitat 
industrial correspon a les seccions B, C, D i E de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 
de 2009 (CNAE-09), que comprenen les indústries extractives i manufactureres; subministrament 
d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; subministrament d'aigua, activitats de sanejament, 
gestió de residus i descontaminació. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'ací a 2030, augmentar significativament la 
contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i 
duplicar aqueixa contribució als països menys avançats. 

   

 

 
Indicador 9.2.2. 

Percentatge de població ocupada en el 
Sector Industrial 

   

 

Font 
 

Enquesta de 
Població Activa 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2013-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de població ocupada en indústria. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones que treballa en indústria, entre el total de la població ocupada 
resident a la ciutat de València, per a l'any de referència. Aquests valors s'han obtingut com a 
mitjanes aritmètiques de les estimacions trimestrals oferides per l'Enquesta de Població Activa 
(EPA). 

 

Comentaris / Limitacions 

- La població ocupada són les persones de 16 i més anys que durant 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. 

- L'Enquesta de Població Activa (EPA) és una enquesta contínua de periodicitat trimestral realitzada 
per l'INE que té com a finalitat conéixer l'activitat econòmica quant al component humà. Està 
orientada a oferir dades de les principals categories poblacionals en relació amb el mercat de 
treball. La informació utilitzada per al càlcul d'aquest indicador es refereix a la ciutat de València i 
s'obté d'una explotació específica de les seccions que formen la mostra a la ciutat. Els resultats han 
d'interpretar-se amb precaució a causa dels errors de mostreig. Les dades estan calculades segons 
la metodologia 2005 revisades segons la base poblacional 2011. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots 
els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i 
augmentant considerablement, d'ací a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i 
desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.5.1. 

Patents sol·licitades per residents a 
València 

   

 

Font 
 

Cens 
d'Activitats 
Econòmiques 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
2103 Cens d'activitats 
econòmiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Patents sol·licitades per residents a València. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- En les sol·licituds de propietat industrial, s'han tingut en compte aquelles en les quals el municipi 
de residència del primer sol·licitant és la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS del grup 
IDENCITY (https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots 
els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i 
augmentant considerablement, d'ací a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i 
desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.5.2. 

Patents presentades per la Universitat de 
València (UV) 

   

 

Font 
 

Cens 
d'Activitats 
Econòmiques 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
2103 Cens d'activitats 
econòmiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Total de patents sol·licitades per la Universitat de València com a institució. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- 

 



  Meta 9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots 
els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i 
augmentant considerablement, d'ací a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i 
desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.5.3. 

Patents presentades per la Universitat 
Politècnica de València (UPV) 

   

 

Font 
 

Cens 
d'Activitats 
Econòmiques 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
2103 Cens d'activitats 
econòmiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Total de patents sol·licitades per la Universitat Politècnica de València com a institució. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- 

 



  Meta 9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots 
els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i 
augmentant considerablement, d'ací a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i 
desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.5.4. 

Taxa de patents per 100.000 habitants 

   

 

Font 
 

Cens 
d'Activitats 
Econòmiques 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
2103 Cens d'activitats 
econòmiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Patents sol·licitades per cada 100.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de sol·licituds de patents i marques registrades en l'Oficina Espanyola de 
Patents i Marques, i el nombre d'habitants a 1 de juliol de l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- En les sol·licituds de propietat industrial, s'han tingut en compte aquelles en les quals el municipi 
de residència del primer sol·licitant és la ciutat de València. També s'inclouen les presentades o 
participades per les Universitats públiques. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS del grup 
IDENCITY (https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.A.  Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en 
desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països 
menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els xicotets Estats insulars en 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.A.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS9 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9 (Construir 
infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 9 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 



  Meta 9.A. Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en 
desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països 
menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els xicotets Estats insulars en 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS9 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9 (Construir 
infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 9 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 9.A. Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en 
desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països 
menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els xicotets Estats insulars en 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS9 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9 (Construir infraestructures resilients, 
promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 9 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



   
Meta 9.A. Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en 
desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països 
menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els xicotets Estats insulars en 
desenvolupament. 

   

 

 
Indicador 9.A.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS9 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9 (Construir infraestructures resilients, promoure la 
industrialització sostenible i fomentar la innovació). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 9 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 



  Meta 9.C. Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-
se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2030. 

   

 

 
Indicador 9.C.1. 

Percentatge d'habitatges amb telèfon fix 

   

 

Font 
 

Enquesta TICH 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
1103 Enquesta de 
tecnologies de la 
informació i 
comunicacions en les 
llars, a la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Proporció d'habitatges que disposen de telèfon fix. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre d'habitatges que disposen de telèfon fix i el nombre total d'habitatges. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Indicador de l'equipament de tecnologies de la informació i la comunicació, com en aquest cas 
algun tipus de telèfon fix, en els habitatges familiars principals de la ciutat habitats per persones 
majors de 15 anys. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.C. Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-
se per proporcionar accés universal i asequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2030. 

   

 

 
Indicador 9.C.2. 

Percentatge d'habitatges amb telèfon 
mòbil 

   

 

Font 
 

Enquesta TICH 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
1103 Enquesta de 
tecnologies de la 
informació i 
comunicacions en les 
llars, a la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Proporció d'habitatges que disposen de telèfon mòbil. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre d'habitatges que disposen de telèfon mòbil i el nombre total d'habitatges. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Indicador de l'equipament de tecnologies de la informació i la comunicació, com en aquest cas 
algun tipus de telèfon mòbil, en els habitatges familiars principals de la ciutat habitats per persones 
majors de 15 anys. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.C. Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-
se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2030. 

   

 

 
Indicador 9.C.3. 

Percentatge d'habitatges amb alguna 
mena de telèfon 

   

 

Font 
 
 

Enquesta TICH 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
1103 Enquesta de 
tecnologies de la 
informació i 
comunicacions en les 
llars, a la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Proporció d'habitatges que disposen d'alguna mena de telèfon. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre d'habitatges que disposen de telèfon i nombre total d'habitatges. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Indicador de l'equipament de tecnologies de la informació i la comunicació, com en aquest cas 
algun tipus de telèfon, en els habitatges familiars principals de la ciutat habitats per persones 
majors de 15 anys. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.C. Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-
se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2030. 

   

 

 
Indicador 9.C.4. 

Percentatge d'habitatges amb alguna 
mena d'ordinador 

   

 

Font 

Enquesta TICH 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
1103 Enquesta de 
tecnologies de la 
informació i 
comunicacions en les 
llars, a la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Proporció d'habitatges que disposen d'alguna mena d'ordinador. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre d'habitatges que posseeixen algun tipus d'ordinador (sobretaula, portàtil, 
un altre tipus, com per exemple agenda electrònica, PDA o Pocket PC) i el nombre total 
d'habitatges. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Indicador de l'equipament de tecnologies de la informació i la comunicació, com en aquest cas 
l'ordinador, en els habitatges familiars principals de la ciutat habitats per persones majors de 15 
anys. 

 



  Meta 9.C. Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-
se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2030. 

   

 

 
Indicador 9.C.5. 

Percentatge d'habitatges amb accés a 
Internet 

   

 

Font 
 

Enquesta TICH 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
1103 Enquesta de 
tecnologies de la 
informació i 
comunicacions en les 
llars, a la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Proporció d'habitatges que disposen d'accés a Internet. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre d'habitatges que disposen d'accés a Internet i el nombre total 
d'habitatges. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Indicador de l'equipament de tecnologies de la informació i la comunicació, com en aquest cas 
accés a Internet, en els habitatges familiars principals de la ciutat habitats per persones majors de 
15 anys. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS del grup 
IDENCITY (https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 9.C. Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-
se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2030. 

   

 

 
Indicador 9.C.6. 

Percentatge d'habitatges amb connexió de 
banda ampla 

   

 

Font  
 

Enquesta TICH 
(Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
1103 Enquesta de 
tecnologies de la 
informació i 
comunicacions en les 
llars, a la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 
Definició 

Proporció d'habitatges que disposen de connexió a banda ampla. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre d'habitatges que disposen de connexió a banda ampla i el nombre total 
d'habitatges. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Indicador de l'equipament de tecnologies de la informació i la comunicació, com en aquest cas 
connexió a banda ampla, en els habitatges familiars principals de la ciutat habitats per persones 
majors de 15 anys. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS del grup 
IDENCITY (https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 10 

Reduir la desigualtat en i entre els països 

Meta 10.1 

D'ací a 2030, aconseguir progressivament i mantindre el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa 

superior a la mitjana nacional. 

Indicador 10.1.1. Població amb ingressos per unitat de consum per davall de 5.000 euros 

Indicador 10.1.2. Població amb ingressos per unitat de consum per davall de 7.500 euros 

Indicador 10.1.3. Població amb ingressos per unitat de consum per davall de 10.000 euros 

Indicador 10.1.4. Índex de Gini 

Meta 10.2 

D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, 

sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició. 

Indicador 10.2.1. Població amb ingressos per unitat de consum per davall del 40% de la mediana 

Indicador 10.2.2. Població amb ingressos per unitat de consum per davall del 50% de la mediana 

Indicador 10.2.3. Població amb ingressos per unitat de consum per davall del 60% de la mediana 

Indicador 10.2.4. Índex de dependència demogràfica 

Indicador 10.2.5. Percentatge de renda que controla el 20% més ric 

Indicador 10.2.6. Percentatge de renda que controla el 20% més pobre 

Indicador 10.2.7. Atur registrat en persones amb discapacitat 

Indicador 10.2.8. Percentatge de població amb discapacitat entre els desocupats 

Indicador 10.2.9. Percentatge de població de nacionalitat estrangera 

Indicador 10.2.10. Percentatge de població parada de nacionalitat estrangera 

Indicador 10.2.11. Percentatge de població afiliada a la SS de nacionalitat estrangera 

Meta 10.3 

Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 

discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aqueix respecte. 

Indicador 10.3.1. Percentatge de persones que s'han sentit discriminades per alguna causa en els últims 12 mesos  

Indicador 10.3.2. Percentatge de persones que s'han sentit discriminades per motius de discapacitat en els últims 12 mesos 

Meta 10.4 

Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat. 

Indicador 10.4.1. Percentatge de rendes procedents del salari 

Indicador 10.4.2. Percentatge de rendes procedents de pensions 

Indicador 10.4.3. Percentatge de rendes procedents de prestacions per incapacitat o dependència 

Meta 10.5 

Millorar la reglamentació i vigilància de les institucions i els mercats financers mundials i enfortir l'aplicació d'aqueixos reglaments. 

Meta 10.6 

Assegurar una major representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions 

econòmiques i financeres internacionals per a augmentar l'eficàcia, fiabilitat, rendició de comptes i legitimitat d'aqueixes 

institucions. 

 

 



Meta 10.7 

Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l'aplicació de 

polítiques migratòries planificades i ben gestionades. 

Meta 10.A 

Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, de 

conformitat amb els acords de l'Organització Mundial del Comerç. 

Meta 10.B 

Fomentar l'assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als Estats 

amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, els països africans, els xicotets Estats insulars en 

desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els seus plans i programes nacionals. 

Indicador 10.B.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS10 

Indicador 10.B.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS10 

Indicador 10.B.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS10 

Indicador 10.B.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS10 

Meta 10.C 

D'ací a 2030, reduir a menys del 3% els costos de transacció de les remeses dels migrants i eliminar els corredors de remeses 

amb un cost superior al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 10.1. D'ací a 2030, aconseguir progressivament i mantindre el creixement dels ingressos del 40% més 
pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional. 

   

 

 
Indicador 10.1.1. 

Població amb ingressos per unitat de 
consum per davall de 5.000 euros 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall de 5.000 euros (escala 
OCDE modificada). 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població amb ingressos per unitat de consum per davall de 5.000 euros i el total 
de la població. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. 
- El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que 
assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 
14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada 
per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys estaria formada per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos per unitat de consum de la llar s'obtenen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que la componen. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 
 
 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.1. D'ací a 2030, aconseguir progressivament i mantindre el creixement dels ingressos del 40% més 
pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional. 

   

 

 
Indicador 10.1.2. 

Població amb ingressos per unitat de 
consum per davall de 7.500 euros 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall de 7.500 euros (escala 
OCDE modificada). 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població amb ingressos per unitat de consum per davall de 7.500 euros i el total 
de la població. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. 
- El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que 
assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 
14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada 
per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys estaria formada per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos per unitat de consum de la llar s'obtenen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que la componen. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.1. D'ací a 2030, aconseguir progressivament i mantindre el creixement dels ingressos del 40% més 
pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional. 

   

 

 
Indicador 10.1.3. 

Població amb ingressos per unitat de 
consum per davall de 10.000 euros 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall de 10.000 euros (escala 
OCDE modificada). 

 

Forma de càlcul 
Quocient entre la població amb ingressos per unitat de consum per davall de 10.000 euros i el total 
de la població. 

 

Comentaris / Limitacions 
- Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. 
- El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que 
assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 
14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada 
per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys estaria formada per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos per unitat de consum de la llar s'obtenen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que la componen. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 
 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.1. D'ací a 2030, aconseguir progressivament i mantindre el creixement dels ingressos del 40% més 
pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional. 

   

 

 
Indicador 10.1.4. 

Índex de Gini 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

L'índex de Gini permet mesurar la desigualtat d'ingressos per unitat de consum de les persones que 
resideixen en un determinat àmbit territorial. Pren valors entre 0 i 100, on 0 es correspon amb la 
perfecta igualtat (tots tenen els mateixos ingressos) i on el valor 100 es correspon amb la perfecta 
desigualtat (una persona té tots els ingressos i els altres cap). 

 

Forma de càlcul 

La corba de Lorenz representa gràficament el percentatge de renda que acumula un determinat 
percentatge de població. En l'eix horitzontal de la corba de Lorenz es representa la proporció 
acumulada de població, ordenada de menor a major renda, mentre que l'eix vertical recull el 
percentatge acumulat de renda. La línia diagonal que divideix el gràfic en dues parts iguals es 
denomina recta d'equidistribució i representa el cas d'una distribució igualitària. L'índex de Gini 
representa l'àrea de concentració (superfície compresa entre la recta d'equidistribució i la pròpia 
corba de Lorenz) en relació en l'àrea que queda per davall de la recta d'equidistribució. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. 
- El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que 
assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 
14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada 
per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys estaria formada per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos per unitat de consum de la llar s'obtenen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que la componen. 
- Aquest indicador forma part  del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS definit en 
l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.1. 

Població amb ingressos per unitat de 
consum per davall del 40% de la mediana 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall del 40% de la mediana 
nacional d'ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada). 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la població en risc de pobresa relativa considerant el llindar nacional de pobresa l'any 
de referència respecte a la població resident. L'ingrés de cadascuna de les persones que resideixen 
en una determinada llar es calcula com l'ingrés del total de la llar a la qual pertanyen entre el seu 
nombre d'unitats de consum. A continuació s'obté la mediana (percentil 50) de la distribució 
d'ingressos de totes les persones residents, sent el 40% d'aquest valor el llindar de pobresa 
considerat per a mesurar la pobresa relativa. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. 
- El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que 
assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 
14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada 
per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys estaria formada per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos per unitat de consum de la llar s'obtenen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que la componen. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.2. 

Població amb ingressos per unitat de 
consum per davall del 50% de la mediana 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall del 50% de la mediana 
nacional d'ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada). 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la població en risc de pobresa relativa considerant el llindar nacional de pobresa l'any 
de referència respecte a la població resident. L'ingrés de cadascuna de les persones que resideixen 
en una determinada llar es calcula com l'ingrés del total de la llar a la qual pertanyen entre el seu 
nombre d'unitats de consum. A continuació s'obté la mediana (percentil 50) de la distribució 
d'ingressos de totes les persones residents, sent el 50% d'aquest valor el llindar de pobresa 
considerat per a mesurar la pobresa relativa. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. 
- El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que 
assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 
14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada 
per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys estaria formada per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos per unitat de consum de la llar s'obtenen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que la componen. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.3. 

Població amb ingressos per unitat de 
consum per davall del 60% de la mediana 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de persones amb ingressos per unitat de consum per davall del 60% de la mediana 
nacional d'ingressos per unitat de consum (escala OCDE modificada). 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la població en risc de pobresa relativa considerant el llindar nacional de pobresa l'any 
de referència respecte a la població resident. L'ingrés de cadascuna de les persones que resideixen 
en una determinada llar es calcula com l'ingrés del total de la llar a la qual pertanyen entre el seu 
nombre d'unitats de consum. A continuació s'obté la mediana (percentil 50) de la distribució 
d'ingressos de totes les persones residents, sent el 60% d'aquest valor el llindar de pobresa 
considerat per a mesurar la pobresa relativa. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els ingressos que s'utilitzen en el càlcul d'aquest indicador corresponen a l'any anterior al de 
l'enquesta i són directament informats per la persona enquestada. 
- El nombre d'unitats de consum d'una llar es calcula utilitzant l'escala OCDE modificada, que 
assigna un pes d'1 a la primera persona de 14 o més anys, un pes de 0,5 a la resta de persones de 
14 o més anys i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys. Per exemple, una llar formada 
per dos adults i dos xiquets menors de 14 anys estaria formada per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos per unitat de consum de la llar s'obtenen dividint els ingressos totals de la llar entre el 
nombre d'unitats de consum que la componen. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.4. 

Índex de dependència demogràfica 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció existent entre la població dependent i l'activa, de la qual depén aquella. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població menor de 15 anys i major de 65 anys i la resta de la població. 

 

Comentaris / Limitacions 

- A mesura que la taxa s'incrementa, augmenta la càrrega que suposa per a la part productiva de la 
població mantindre a la part econòmicament dependent: d'una banda els xiquets i per un altre els 
ancians. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.5. 

Percentatge de renda que controla el 20% 
més ric 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Mesura de distribució de la renda que s'obté com el rang entre el percentil 80 i el percentil 100 dels 
ingressos per unitat de consum de les persones que resideixen en un determinat àmbit territorial. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la renda que controla el 20% més ric i la renda total. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els conceptes tributaris inclosos en la renda neta de la llar es descriuen en el document 
metodològic de l'operació estadística. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.6. 

Percentatge de renda que controla el 20% 
més pobre 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Mesura de distribució de la renda que s'obté com el rang entre el percentil 0 i el percentil 20 dels 
ingressos per unitat de consum de les persones que resideixen en un determinat àmbit territorial. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la renda que controla el 20% més pobre i la renda total. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els conceptes tributaris inclosos en la renda neta de la llar es descriuen en el document 
metodològic de l'operació estadística. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.7. 

Atur registrat en persones amb 
discapacitat 

   

 

Font 
 

LABORA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre de persones registrades en l'atur amb alguna mena de discapacitat. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 



  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.8. 

Percentatge de població amb discapacitat 
entre els desocupats 

   

 

Font 
 

LABORA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de persones amb discapacitat entre el total de desocupats. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les persones amb discapacitat desocupades i el total de persones desocupades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.9. 

Percentatge de població de nacionalitat 
estrangera 

   

 

Font 
 

Padró 
Municipal de 
València 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211 Característiques 
de la població de 
València. Padró 
municipal de València 
a 1 de gener de cada 
any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Proporció de població de nacionalitat estrangera. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població de nacionalitat estrangera i el total de la població empadronada a la 
ciutat de València. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.10. 

Percentatge de població parada de 
nacionalitat estrangera 

   

 

Font 
 

LABORA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de persones de nacionalitat estrangera entre el total de desocupats. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les persones desocupades de nacionalitat estrangera i el total de persones 
desocupades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) 

 

 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. 

   

 

 
Indicador 10.2.11. 

Percentatge de població afiliada a la SS de 
nacionalitat estrangera 
 

   

 

Font 
 

Ministeri 
d'Inclusió, 
Seguretat 
Social i 
Migracions 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2012-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de persones de nacionalitat estrangera entre els afiliats a la Seguretat Social (SS). 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les persones afiliades a la SS de nacionalitat estrangera i el total de persones 
afiliades a la SS. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 10.3. Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, 
polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aqueix 
respecte. 

   

 

 
Indicador 10.3.1. 

Percentatge de persones que s'han sentit 
discriminades per alguna causa en els 
últims 12 mesos 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

 

 
Definició 

Percentatge de persones discriminades per motius de qualsevol índole en els últims dotze mesos. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de persones que han patit discriminació per motius de qualsevol índole 
en l'any de referència i el total de persones en el municipi de València. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre juny i 
juliol de 2018, publicant-se el Baròmetre el mes de setembre. Encara que els resultats es publiquen 
per a l'any 2018, les respostes comprenen l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es va 
entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm). També forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.3. Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, 
polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aqueix 
respecte. 

   

 

 
Indicador 10.3.2. 

Percentatge de persones que s'han sentit 
discriminades per motius de discapacitat 
en els últims 12 mesos 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

 

 
Definició 

Percentatge de persones discriminades per motius de discapacitat en els últims dotze mesos. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el nombre de persones que han patit discriminació per motius de discapacitat l'any 
de referència i el total de persones en el municipi de València. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre juny i 
juliol de 2018, publicant-se el Baròmetre el mes de setembre. Encara que els resultats es publiquen 
per a l'any 2018, les respostes comprenen l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es va 
entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.4. Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir 
progressivament una major igualtat. 

   

 

 
Indicador 10.4.1. 

Percentatge de rendes procedents del 
salari 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge del total de les rendes generat per salaris. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les rendes generades pels salaris i el total de renda generada en l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.4. Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir 
progressivament una major igualtat. 

   

 

 
Indicador 10.4.2. 

Percentatge de rendes procedents de 
pensions 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge del total de les rendes generat per pensions. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les rendes generades per les pensions i el total de renda generada en l'any de 
referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.4. Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir 
progressivament una major igualtat. 

   

 

 
Indicador 10.4.3. 

Percentatge de rendes procedents de 
prestacions per incapacitat o dependència 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge del total de les rendes generat per prestacions per incapacitat o dependència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les rendes generades per prestacions per incapacitat o dependència i el total de 
renda generada en l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 10.B. Fomentar l'assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, inclosa la inversió 
estrangera directa, per als Estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, els 
països africans, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense 
litoral, d'acord amb els seus plans i programes nacionals. 

   

 

 
Indicador 10.B.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS10 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 (Reduir la desigualtat 
en i entre els països). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 10 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 



  Meta 10.B. Fomentar l'assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, inclosa la inversió 
estrangera directa, per als Estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, els 
països africans, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense 
litoral, d'acord amb els seus plans i programes nacionals. 

   

 

 
Indicador 10.B.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS10 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 (Reduir la 
desigualtat en i entre els països). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 10 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Meta 10.B. Fomentar l'assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, inclosa la inversió 
estrangera directa, per als Estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, els 
països africans, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense 
litoral, d'acord amb els seus plans i programes nacionals. 

   

 

 
Indicador 10.B.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS10 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 (Reduir la desigualtat en i entre els 
països). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 10 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



  Meta 10.B. Fomentar l'assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, inclosa la inversió 
estrangera directa, per als Estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, els 
països africans, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense 
litoral, d'acord amb els seus plans i programes nacionals. 

   

 

 
Indicador 10.B.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS10 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 (Reduir la desigualtat en i entre els països). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 10 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 

Aconseguir que les ciutats siguen més 
inclusives, segures, resilients i 
sostenibles 

Meta 11.1 

D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els 

barris marginals. 

Indicador 11.1.1. Renda mitjana de la població 

Indicador 11.1.2. Percentatge de població que viu en seccions censals vulnerables 

Indicador 11.1.3. Percentatge de població que viu en seccions censals vulnerables a nivell d'equipament 

Indicador 11.1.4. Percentatge de població que viu en seccions censals vulnerables a nivell demogràfic 

Indicador 11.1.5. Percentatge de població que viu en seccions censals vulnerables a nivell socioeconòmic 

Indicador 11.1.6. Preu mitjà per m2 de l'habitatge en lloguer 

Indicador 11.1.7. Taxa de sobrecàrrega en el preu de l'habitatge 

Meta 11.2 

D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tots i millorar la 

seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, prestant especial atenció a les necessitats de les persones 

en situació de vulnerabilitat, les dones, els xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

Indicador 11.2.1. Temps mitjà a la parada de MetroValencia més pròxima 

Indicador 11.2.2. Temps mitjà a la parada d'EMT més pròxima 

Indicador 11.2.3. Població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 min 

Indicador 11.2.4. Població amb una parada d'EMT a menys de 10 min 

Indicador 11.2.5. Viatges en MetroValencia per habitant 

Indicador 11.2.6. Viatges en EMT per habitant 

Indicador 11.2.7. Parades de MetroValencia per cada 100.000 habitants 

Indicador 11.2.8. Parades d'EMT per cada 10.000 habitants 

Indicador 11.2.9. Usuaris abonats a Valenbisi 

Indicador 11.2.10. Preu del bitllet senzill d'EMT 

Indicador 11.2.11. Accidents de circulació 

Indicador 11.2.12. Víctimes en accidents de circulació 

Indicador 11.2.13. Víctimes mortals en accidents de circulació 

Meta 11.3 

D'ací a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades 

i sostenibles dels assentaments humans en tots els països. 

Indicador 11.3.1. Densitat de la població 

Indicador 11.3.2. Superfície construïda per càpita 

Meta 11.4 

Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

Meta 11.5 

D'ací a 2030, reduir significativament el nombre de morts causades pels desastres, inclosos els relacionats amb l'aigua, i de 

persones afectades per ells, i reduir considerablement les pèrdues econòmiques directes provocades pels desastres en 

comparació amb el producte intern brut mundial. 

 

 



Meta 11.6 

D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la 

gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

Indicador 11.6.1. Proporció de residus tractats 

Indicador 11.6.2. Concentració mitjana anual de PM2.5 

Indicador 11.6.3. Concentració mitjana anual de PM10 

Indicador 11.6.4. Nombre de superacions diàries de partícules en suspensió PM10 

Indicador 11.6.5. Concentració mitjana anual de NO2 

Indicador 11.6.6. Concentració mitjana anual d'O3 

Indicador 11.6.7. Concentració mitjana anual de SO2 

Meta 11.7 

D'ací a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les 

dones i els xiquets, les persones d'edat i les persones amb discapacitat. 

Meta 11.A 

Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la 

planificació del desenvolupament nacional i regional. 

Meta 11.B 

D'ací a 2020, augmentar considerablement el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i implementen polítiques i 

plans integrats per a promoure la inclusió, l'ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació a ell i la resiliència 

davant els desastres, i desenvolupar i posar en pràctica, d'acord amb el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 

2015-2030, la gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells. 

Indicador 11.B.1. Romanent de tresoreria per a despeses generals 

Meta 11.C 

Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant assistència financera i tècnica, perquè puguen construir 

edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals. 

Indicador 11.C.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS11 

Indicador 11.C.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS11 

Indicador 11.C.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS11 

Indicador 11.C.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 

   

 

 
Indicador 11.1.1. 

Renta mitjana de la població 

   

 

Font 
 

ADRH (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2018 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0506 Rendes en IRPF a 
la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Renda neta mitjana per persona. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 
 
 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 

   

 

 
Indicador 11.1.2. 

Percentatge de població que viu en 
seccions censals vulnerables 

   

 

Font 
 

Àrees 
Vulnerables 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016 i 2019 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones que viuen en seccions censals declarades vulnerables. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que viu en seccions censals vulnerables i el total de la població 
empadronada en el municipi de València.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les seccions definides com a Vulnerables (per a un Tema o en l'Índex Global) són aquelles la 
puntuació de les quals en aqueix Tema o en l'Indicador Global se situa per davall (o igual) al 
percentil 10% (p0,1) de la distribució formada per totes les puntuacions finals de les Seccions en 
aqueix Tema o en l'Índex Global. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 

   

 

 
Indicador 11.1.3. 

Percentatge de població que viu en 
seccions censals vulnerables a nivell 
d'equipament 

   

 

Font 
 

Àrees 
Vulnerables 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016 i 2019 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Definició 

Percentatge de persones que viuen en seccions censals declarades vulnerables a nivell 
d'equipament. 

 

Forma de càlcul 
Quocient entre la població que viu en seccions censals vulnerables a nivell d'equipament i el total 
de la població empadronada en el municipi de València.  

 

Comentaris / Limitacions 
- Les seccions definides com a Vulnerables (per a un Tema o en l'Índex Global) són aquelles la 
puntuació de les quals en aqueix Tema o en l'Indicador Global se situa per davall (o igual) al 
percentil 10% (p0,1) de la distribució formada per totes les puntuacions finals de les Seccions en 
aqueix Tema o en l'Índex Global. 

 

 



  Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 

   

 

 
Indicador 11.1.4. 

Percentatge de població que viu en 
seccions censals vulnerables a nivell 
demogràfic 

   

 

Font 
 

Àrees 
Vulnerables 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016 i 2019 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones que viuen en seccions censals declarades vulnerables a nivell 
demogràfic. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que viu en seccions censals vulnerables a nivell demogràfic i el total de 
la població empadronada en el municipi de València.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les seccions definides com a Vulnerables (per a un Tema o en l'Índex Global) són aquelles la 
puntuació de les quals en aqueix Tema o en l'Indicador Global se situa per davall (o igual) al 
percentil 10% (p0,1) de la distribució formada per totes les puntuacions finals de les Seccions en 
aqueix Tema o en l'Índex Global. 

 



  Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 

   

 

 
Indicador 11.1.5. 

Percentatge de població que viu en 
seccions censals vulnerables a nivell 
socioeconòmic 

   

 

Font 
 

Àrees 
Vulnerables 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat, districte i 
secció censal 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016 i 2019 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Definició 

Percentatge de persones que viuen en seccions censals declarades vulnerables a nivell 
socioeconòmic. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que viu en seccions censals vulnerables a nivell socioeconòmic i el total 
de la població empadronada en el municipi de València.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les seccions definides com a Vulnerables (per a un Tema o en l'Índex Global) són aquelles la 
puntuació de les quals en aqueix Tema o en l'Indicador Global se situa per davall (o igual) al 
percentil 10% (p0,1) de la distribució formada per totes les puntuacions finals de les Seccions en 
aqueix Tema o en l'Índex Global. 

 

 



  Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 

   

 

 
 

 
Indicador 11.1.6. 

Preu mitjà per m² dels habitatges en 
lloguer 

   

 

Font 
 

Fotocasa / 
Idealista 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Preu mitjà per metre quadrat dels habitatges en lloguer. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica del quocient entre el preu i els metres quadrats dels habitatges en lloguer.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Fins a l'any 2017, la informació procedeix exclusivament del portal immobiliari Fotocasa. A partir 
de l'any 2018 s'ofereix una mitjana ponderada entre els preus de lloguer en els portals immobiliaris 
de Fotocasa i Idealista. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles i millorar els barris marginals. 

   

 

 
Indicador 11.1.7. 

Taxa de sobrecàrrega en el preu de 
l'habitatge 

   

 

Font 
 

IPC (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Diferència entre la variació anual del preu de l'habitatge lliure i la variació anual de l'IPC general. 

 

Forma de càlcul 

Diferència entre la variació anual del preu de l'habitatge lliure i la variació anual de l'IPC general.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El preu de l'habitatge lliure es calcula anualment com la mitjana dels preus dels quatre trimestres. 
L'IPC general es calcula anualment com la mitjana dels índexs mensuals. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

 

 

 



  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.1. 

Temps mitjà a la parada de MetroValencia 
més pròxima 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Temps mitjà que la població empra a arribar a la seua parada de MetroValencia més pròxima. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica del temps que la població empra a arribar a la seua parada de MetroValencia 
més pròxima.  

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades de MetroValencia en metres procedeix de la 
publicació d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València. Per a realitzar 
la conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades de metro georreferenciades és d'elaboració pròpia. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.2. 

Temps mitjà a la parada d'EMT més 
pròxima 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Temps mitjà que la població empra a arribar a la seua parada d'EMT més pròxima. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica del temps que la població empra a arribar a la seua parada d'EMT més pròxima.  

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades d'EMT en metres procedeix de la publicació 
d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València. Per a realitzar la 
conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades d'EMT georreferenciades procedeix de Dades Obertes 
(https://www.valencia.es/dadesobertes/va/). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://www.valencia.es/dadesobertes/va/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.3. 

Població amb una parada de 
MetroValencia a menys de 10 min 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 minuts. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població amb una parada de MetroValencia a menys de 10 minuts i el total de la 
població.  

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades de MetroValencia en metres procedeix de la 
publicació d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València. Per a realitzar 
la conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades de metro georreferenciades és d'elaboració pròpia. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.4. 

Població amb una parada d'EMT a menys 
de 10 min 

   

 

Font 
 

Elaboració 
pròpia (Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de població amb una parada d'EMT a menys de 10 minuts. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població amb una parada d'EMT a menys de 10 minuts i el total de la població.  

 

Comentaris / Limitacions 

- La informació respecte a la distància a parades d'EMT en metres procedeix de la publicació 
d'Àrees Vulnerables de l'Oficina d'Estadística de l’Ajuntament de València. Per a realitzar la 
conversió de metres a minuts es considera l'indicador estàndard que apunta que una persona 
recorre 4,5 quilòmetres en una hora (75 metres en un minut). 

- El fitxer de parades d'EMT georreferenciades procedeix de Dades Obertes 
(https://www.valencia.es/dadesobertes/va/). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 

https://www.valencia.es/dadesobertes/va/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.5. 

Viatges en MetroValencia per habitant 

   

 

Font 
 

Ferrocarrils de 
la Generalitat 
Valenciana 
(FGV) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Viatges en MetroValencia realitzats l'any de referència en relació amb la població. 

 

Forma de càlcul 

Nombre de viatges realitzats amb metro durant l'any de referència dividit per la població a 1 de juliol 
d'aqueix any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de MetroValencia inclouen les referides a les estacions de metro que es troben en el 
terme municipal de la ciutat de València, així com el nombre de viatgers amb origen en aquestes 
estacions, que són: València Sud, Sant Isidre, Safranar (abans de 2011, Hospital), Patraix, Joaquín 
Sorolla-Jesús, Pl. Espanya, Àngel Guimerà, Túria, Campanar, Beniferri, Benimàmet, Les 
Carolines/Fira, Machado, Benimaclet, Facultats, Albereda, Colón, Xàtiva, Av. del Cid, Nou 
d'Octubre, Bailén, Aragón, Amistat, Ayora i Marítim-Serrería. Per als viatgers amb origen l'estació 
de Marítim-Serrería de l'any 2015 i anteriors, en els quals únicament es disposa de la suma total 
dels viatgers de la parada de metro i tramvia, la dada s'estima considerant el 85% del total (obtingut 
a partir de la proporció dels anys 2016 i 2017). 

- La població calculada a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma de les poblacions 
corresponents a 1 de gener de l'any de referència i 1 de gener de l'any següent. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.6. 

Viatges en EMT per habitant 

   

 

Font 
 

Empresa 
Municipal de 
Transports de 
València (EMT) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Viatges en EMT realitzats l'any de referència en relació amb la població. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de viatges realitzats amb autobús (bitllets cancel·lats) durant l'any dividit per la 
població a 1 de juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Només es comptabilitzen les dades facilitades per l'EMT. La població calculada a meitat de l'any 
de referència s'obté com a semisuma de les poblacions corresponents a 1 de gener de l'any de 
referència i 1 de gener de l'any següent. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.7. 

Parades de MetroValencia per cada 
100.000 habitants 

   

 

Font 
 

Ferrocarrils de 
la Generalitat 
Valenciana 
(FGV) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Relació entre les parades de MetroValencia i la població empadronada en el municipi l'any de 
referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de parades de metro dividit per la població a 1 de gener de l'any de 
referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de MetroValència inclouen les referides a les estacions de metro que es troben en el 
terme municipal de la ciutat de València, així com el nombre de viatgers amb origen en aquestes 
estacions, que són: València Sud, Sant Isidre, Safranar (abans de 2011, Hospital), Patraix, Joaquín 
Sorolla-Jesús, Pl. Espanya, Àngel Guimerà, Túria, Campanar, Beniferri, Benimàmet, Les 
Carolines/Fira, Machado, Benimaclet, Facultats, Albereda, Colón, Xàtiva, Av. del Cid, Nou 
d'Octubre, Bailén, Aragón, Amistat, Ayora i Marítim-Serrería. 

- Les dades de població provenen de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal 
d'Habitants de l'Ajuntament de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.8. 

Parades d'EMT per cada 10.000 habitants 

   

 

Font 
 

Empresa 
Municipal de 
Transports de 
València (EMT) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

 Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Relació entre les parades d'EMT i la població empadronada en el municipi en l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de parades d'autobús dividit per la població a 1 de gener de l'any de 
referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Només es comptabilitzen les dades facilitades per l'EMT. Les dades de població provenen de 
l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València a 1 de 
gener de l'any de referència. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.9. 

Usuaris abonats a Valenbisi 

   

 

Font 
 

Servei de 
Mobilitat 
Sostenible 
(Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2011-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre d'abonats a Valenbisi en l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre juny i 
juliol de 2018, publicant-se el Baròmetre el mes de setembre. Encara que els resultats es publiquen 
per a l'any 2018, les respostes comprenen l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es va 
entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 
 

 

 

 

 



  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.10. 

Preu del bitllet senzill d'EMT 

   

 

Font 
 

Empresa 
Municipal de 
Transports de 
València (EMT) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Evolució anual del preu del bitllet senzill per a viatjar en EMT. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre juny i 
juliol de 2018, publicant-se el Baròmetre el mes de setembre. Encara que els resultats es publiquen 
per a l'any 2018, les respostes comprenen l'interval juny/juliol de 2017 - juny/juliol de 2018. Es va 
entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.11. 

Accidents de circulació 

   

 

Font 
 

Policia Local 
(Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre d'accidents de circulació en el municipi de València en l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.12. 

Víctimes en accidents de circulació 

   

 

Font 
 

Policia Local 
(Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre de víctimes en accidents de circulació en el municipi de València en l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 11.2. D'ací a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, 
prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els 
xiquets, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. 

   

 

 
Indicador 11.2.13. 

Víctimes mortals en accidents de 
circulació 

   

 

Font 
 

Policia Local 
(Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre de víctimes mortals en accidents de circulació en el municipi de València en l'any de 
referència. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

   

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


Meta 11.3. D'ací a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la 
gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països. 

   

 

 
Indicador 11.3.1. 

Densitat de la població 

   

 

Font 
 

Padró 
Municipal 
d'Habitants 
(Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2021 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0211 Característiques 
de la població de 
València. Padró 
municipal de València 
a 1 de gener de cada 
any inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Evolució de la densitat de la població. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població resident a 1 de gener de l'any de referència i la superfície de la ciutat de 
València, excepte la superfície del port i del llac de l'Albufera. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Representa el nombre mitjà d'habitants per quilòmetre quadrat de la superfície potencialment 
habitable de la ciutat.  

- La dada de població prové de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de 
l'Ajuntament de València. La dada de superfície prové del càlcul de l'àrea definida pels límits 
municipals registrada en el SIGESPA, exceptuant la superfície del port i del llac de l'Albufera. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 11.3. D'ací a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la 
gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països. 

   

 

 
Indicador 11.3.2. 

Superfície construïda per càpita 

   

 

Font 
 

Servei de 
Planejament 
(Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Relació entre la superfície urbana de parcel·les edificades i la població empadronada en el municipi 
de València en l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total de quilòmetres quadrats de superfície urbana de les parcel·les edificades 
existents en l'any de referència i la població empadronada en el municipi de València en aqueix 
any. 

 

Comentaris / Limitacions 

- No es consideren en cap cas els quilòmetres quadrats de superfície de parcel·les sense edificar. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 



  Meta 11.6. D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial 
atenció a la qualitat de l'aire i la gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

   

 

 
Indicador 11.6.1. 

Proporció de residus tractats 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Relació entre els residus sòlids tractats i el total de residus sòlids l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les tones de residus sòlids tractades l'any de referència i el total de tones de residus 
sòlids registrades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

   

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


Meta 11.6. D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la 
gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

 

   

 

 
Indicador 11.6.2. 

Concentració mitjana anual de PM2.5 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Mitjana dels nivells mitjans anuals de partícules en suspensió amb un diàmetre menor de 2,5 
micròmetres durant l'any de referència en les diferents estacions de mostreig de la ciutat. 

 

Forma de càlcul 

Els nivells mitjans anuals s'han obtingut com a mitjana aritmètica dels nivells mitjans mensuals de 
cada estació. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades utilitzades provenen del fitxer dels mesuraments en les estacions de la xarxa de 
vigilància i control de la contaminació atmosfèrica de: Vivers (39° 28' 46'' N, 0° 22' 10'' O), Av. 
França (39° 27' 27'' N, 0° 20' 34'' O), Pista de Silla (39° 27' 29'' N, 0° 22' 36'' O), Universitat 
Politècnica (39° 28' 47'' N, 0° 20' 15'' O) (des de 04/04/2008), Molí del Sol (39° 28' 52'' N, 0° 24' 30'' 
O) (des de 06/08/2009), Bulevard Sud (39° 27' 1'' N, 0° 23' 47'' O) (des de 24/05/2010), Linares 
(39° 28' 8'' N, 0° 23' 31'' O) (fins a 24/05/2010), Nuevo Centro (39° 28' 52'' N, 0° 23' 16'' O) (fins a 
06/08/2009) i Aragó (39° 28' 37'' N, 0° 21' 17'' O) (fins a 04/04/2008). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

   

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


Meta 11.6. D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la 
gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

 

   

 

 
Indicador 11.6.3. 

Concentració mitjana anual de PM10 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Mitjana dels nivells mitjans anuals de partícules en suspensió amb un diàmetre menor de 10 
micròmetres durant l'any de referència en les diferents estacions de mostreig de la ciutat. 

 

Forma de càlcul 

Els nivells mitjans anuals s'han obtingut com a mitjana aritmètica dels nivells mitjans mensuals de 
cada estació. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades utilitzades provenen del fitxer dels mesuraments en les estacions de la xarxa de 
vigilància i control de la contaminació atmosfèrica de: Vivers (39° 28' 46'' N, 0° 22' 10'' O), Av. 
França (39° 27' 27'' N, 0° 20' 34'' O), Pista de Silla (39° 27' 29'' N, 0° 22' 36'' O), Universitat 
Politècnica (39° 28' 47'' N, 0° 20' 15'' O) (des de 04/04/2008), Molí del Sol (39° 28' 52'' N, 0° 24' 30'' 
O) (des de 06/08/2009), Bulevard Sud (39° 27' 1'' N, 0° 23' 47'' O) (des de 24/05/2010), Linares 
(39° 28' 8'' N, 0° 23' 31'' O) (fins a 24/05/2010), Nuevo Centro (39° 28' 52'' N, 0° 23' 16'' O) (fins a 
06/08/2009) i Aragó (39° 28' 37'' N, 0° 21' 17'' O) (fins a 04/04/2008). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

   

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


Meta 11.6. D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la 
gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

 

   

 

 
Indicador 11.6.4. 

Nombre de superacions diàries de 
partícules en suspensió PM10 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Nombre de dies en què el valor mitjà de partícules en suspensió amb un diàmetre menor de 10 
micròmetres sobrepassa el límit màxim establit en la legislació. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades utilitzades provenen del fitxer dels mesuraments en les estacions de la xarxa de 
vigilància i control de la contaminació atmosfèrica de: Vivers (39° 28' 46'' N, 0° 22' 10'' O), Av. 
França (39° 27' 27'' N, 0° 20' 34'' O), Pista de Silla (39° 27' 29'' N, 0° 22' 36'' O), Universitat 
Politècnica (39° 28' 47'' N, 0° 20' 15'' O) (des de 04/04/2008), Molí del Sol (39° 28' 52'' N, 0° 24' 30'' 
O) (des de 06/08/2009), Bulevard Sud (39° 27' 1'' N, 0° 23' 47'' O) (des de 24/05/2010), Linares 
(39° 28' 8'' N, 0° 23' 31'' O) (fins a 24/05/2010), Nuevo Centro (39° 28' 52'' N, 0° 23' 16'' O) (fins a 
06/08/2009) i Aragó (39° 28' 37'' N, 0° 21' 17'' O) (fins a 04/04/2008). 

- El valor mitjà de PM10 considerat per a cada dia és el major que s'haja registrat entre els de totes 
les estacions disponibles a la ciutat. El Reial decret 102/2011 (Directiva 2008/50/CE) estableix un 
valor límit horari de 50 micrograms per metre cúbic, que a més només pot superar-se un màxim de 
35 vegades durant l'any. Per a les dades anteriors a 2005 els límits superiors són més amplis, amb 
un increment anual de 5 micrograms per metre cúbic fins a arribar a 65 per a les dades anteriors a 
2003.  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.6. D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la 
gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

 

   

 

 
Indicador 11.6.5. 

Concentració mitjana anual de NO2 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat  
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Mitjana dels nivells mitjans diaris de diòxid de nitrogen durant l'any de referència observats en les 
diferents estacions de mostreig de la ciutat. 

 

Forma de càlcul 

Els nivells mitjans anuals s'han obtingut com a mitjana aritmètica dels nivells mitjans mensuals de 
cada estació. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades utilitzades provenen del fitxer dels mesuraments en les estacions de la xarxa de 
vigilància i control de la contaminació atmosfèrica de: Centre (39° 28' 14'‘ N, 0° 22' 35'' O) (des de 
16/10/2018), Vivers (39° 28' 46'' N, 0° 22' 10'' O), Av. França (39° 27' 27'' N, 0° 20' 34'' O), Pista de 
Silla (39° 27' 29'' N, 0° 22' 36'' O), Universitat Politècnica (39° 28' 47'' N, 0° 20' 15'' O) (des de 
04/04/2008), Molí del Sol (39° 28' 52'' N, 0° 24' 30'' O) (des de 06/08/2009), Bulevard Sud (39° 27' 
1'' N, 0° 23' 47'' O) (des de 24/05/2010), Linares (39° 28' 8'' N, 0° 23' 31'' O) (fins a 24/05/2010), 
Nuevo Centro (39° 28' 52'' N, 0° 23' 16'' O) (fins a 06/08/2009) i Aragó (39° 28' 37'' N, 0° 21' 17'' O) 
(fins a 04/04/2008). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.6. D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la 
gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

 

   

 

 
Indicador 11.6.6. 

Concentració mitjana anual d'O3 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Mitjana dels nivells mitjans anuals d’ozó durant l'any de referència en les diferents estacions de 
mostreig de la ciutat. 

 

Forma de càlcul 

Els nivells mitjans anuals s'han obtingut com a mitjana aritmètica dels nivells mitjans mensuals de 
cada estació. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades utilitzades provenen del fitxer dels mesuraments en les estacions de la xarxa de 
vigilància i control de la contaminació atmosfèrica de: Vivers (39° 28' 46'' N, 0° 22' 10'' O), Av. 
França (39° 27' 27'' N, 0° 20' 34'' O), Pista de Silla (39° 27' 29'' N, 0° 22' 36'' O), Universitat 
Politècnica (39° 28' 47'' N, 0° 20' 15'' O) (des de 04/04/2008), Molí del Sol (39° 28' 52'' N, 0° 24' 30'' 
O) (des de 06/08/2009), Bulevard Sud (39° 27' 1'' N, 0° 23' 47'' O) (des de 24/05/2010), Linares 
(39° 28' 8'' N, 0° 23' 31'' O) (fins a 24/05/2010), Nuevo Centro (39° 28' 52'' N, 0° 23' 16'' O) (fins a 
06/08/2009) i Aragó (39° 28' 37'' N, 0° 21' 17'' O) (fins a 04/04/2008). Els càlculs provenen de 
dades pendents de validació. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

   

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


Meta 11.6. D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la 
gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus. 

 

   

 

 
Indicador 11.6.7. 

Concentració mitjana anual de SO2 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Mitjana dels nivells mitjans anuals de diòxid de sofre durant l'any de referència en les diferents 
estacions de mostreig de la ciutat. 

 

Forma de càlcul 

Els nivells mitjans anuals s'han obtingut com a mitjana aritmètica dels nivells mitjans mensuals de 
cada estació. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades utilitzades provenen del fitxer dels mesuraments en les estacions de la xarxa de 
vigilància i control de la contaminació atmosfèrica de: Vivers (39° 28' 46'' N, 0° 22' 10'' O), Av. 
França (39° 27' 27'' N, 0° 20' 34'' O), Pista de Silla (39° 27' 29'' N, 0° 22' 36'' O), Universitat 
Politècnica (39° 28' 47'' N, 0° 20' 15'' O) (des de 04/04/2008), Molí del Sol (39° 28' 52'' N, 0° 24' 30'' 
O) (des de 06/08/2009), Bulevard Sud (39° 27' 1'' N, 0° 23' 47'' O) (des de 24/05/2010), Linares 
(39° 28' 8'' N, 0° 23' 31'' O) (fins a 24/05/2010), Nuevo Centro (39° 28' 52'' N, 0° 23' 16'' O) (fins a 
06/08/2009) i Aragó (39° 28' 37'' N, 0° 21' 17'' O) (fins a 04/04/2008). 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 11.B. D'ací a 2020, augmentar considerablement el nombre de ciutats i assentaments humans que 
adopten i implementen polítiques i plans integrats per a promoure la inclusió, l'ús eficient dels recursos, la 
mitigació del canvi climàtic i l'adaptació a ell i la resiliència davant els desastres, i desenvolupar i posar en 
pràctica, d'acord amb el Marc de *Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 2015-2030, la gestió 
integral dels riscos de desastre a tots els nivells. 

   

 

 
Indicador 11.B.1. 

Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

El romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals reflecteix la situació 
de liquiditat de l'entitat al tancament de l'exercici, que es troba disponible per a finançar despeses, 
resultant un indicador molt important per a valorar la solvència financera a curt termini de l'Entitat 
local. 

 

Forma de càlcul 

És el resultat de deduir al romanent de tresoreria els saldos de dubtós cobrament i l'excés de 
finançament afectat (suma de les desviacions amb finançaments afectats, positives i acumulades a 
fi d'exercici). 

 

Comentaris / Limitacions 

- El romanent de tresoreria s'obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de 
cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament i agregant les partides pendents 
d'aplicació. Els saldos de dubtós cobrament corresponen a aquells drets reconeguts que figuren 
comptabilitzats i que, previsiblement, no donaran lloc al seu cobrament. Les desviacions de 
finançament afectat representen la diferència que ha existit en l'exercici entre els drets reconeguts 
per ingressos que estan vinculats (afectats) a un determinat projecte de despesa i les obligacions 
reconegudes d'aquest, el ritme d'execució de les quals no ha resultat homogeni (per exemple, una 
obra finançada amb una subvenció, que s'ha anat executant al llarg de l'any, però de la qual encara 
no s'ha rebut el finançament). 

Quan el romanent de tresoreria presenta valors negatius, indica que l'Entitat local haurà d'obtindre 
majors recursos futurs per a atendre l'excés de despeses, és a dir, l'entitat és incapaç d'afrontar els 
seus deutes en finalitzar l'exercici. Aquesta insolvència a curt termini sorgeix perquè hi ha hagut 
més despeses que ingressos, sense que els recursos líquids siguen suficients. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 11.C. Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant assistència financera i 
tècnica, perquè puguen construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals. 

   

 

 
Indicador 11.C.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS11 
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Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 (Aconseguir que les 
ciutats siguen més inclusives, segures, resilients i sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS  
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 11 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

   
 



Meta 11.C. Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant assistència financera i 
tècnica, perquè puguen construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals. 

   

 

 
Indicador 11.C.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS11 
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Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 (Aconseguir 
que les ciutats siguen més inclusives, segures, resilients i sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 11 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 



Meta 11.C. Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant assistència financera i 
tècnica, perquè puguen construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals. 

   

 

 
Indicador 11.C.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS11 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 (Aconseguir que les ciutats siguen 
més inclusives, segures, resilients i sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS  
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 11 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 

   
 



Meta 11.C. Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant assistència financera i 
tècnica, perquè puguen construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals. 

   

 

 
Indicador 11.C.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS11 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 (Aconseguir que les ciutats siguen més inclusives, 
segures, resilients i sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 11 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12 

Garantir modalitats de consum i 
producció sostenibles 

Meta 12.1 

Aplicar el Marc Decennal de Programes sobre Modalitats de Consum i Producció Sostenibles, amb la participació de tots els 

països i sota el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en 

desenvolupament. 

Meta 12.2 

D'ací a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals. 

Meta 12.3 

D'ací a 2030, reduir a la meitat el desaprofitament d'aliments per càpita mundial en la venda al detall i a nivell dels consumidors i 

reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita. 

Meta 12.4 

D'ací a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de 

vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir significativament el seu alliberament a l'atmosfera, l'aigua i el 

sòl a fi de minimitzar els seus efectes adversos en la salut humana i el medi ambient. 

Meta 12.5 

D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i 

reutilització. 

Indicador 12.5.1. Proporció de residus tractats 

Indicador 12.5.2. Contenidors de vidre per cada 1.000 habitants 

Indicador 12.5.3. Contenidors de paper i cartó per cada 1.000 habitants 

Indicador 12.5.4. Contenidors de plàstic per cada 1.000 habitants 

Indicador 12.5.5. Recollida anual de vidre per habitant 

Indicador 12.5.6. Recollida anual de paper i cartó per habitant 

Indicador 12.5.7. Recollida anual de plàstic per habitant 

Indicador 12.5.8. Percentatge de residus que són reciclats 

Meta 12.6 

Encoratjar les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, al fet que adopten pràctiques 

sostenibles i incorporen informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d'informes. 

Meta 12.7 

Promoure pràctiques d'adquisició pública que siguen sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals. 

Meta 12.8 

D'ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements pertinents per al 

desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa. 

Indicador 12.8.1. Població que considera el canvi climàtic com un dels tres temes mediambientals de la ciutat que més el preocupa 

Indicador 12.8.2. Població que considera que li afecta el calfament global 

 

 

 

 

 

 



Meta 12.A 

Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seua capacitat científica i tecnològica per a avançar cap a modalitats de 

consum i producció més sostenibles. 

Indicador 12.A.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS12 

Indicador 12.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS12 

Indicador 12.A.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS12 

Indicador 12.A.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS12 

Meta 12.B 

Elaborar i aplicar instruments per a vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible, a fi d'aconseguir un turisme sostenible 

que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals. 

Indicador 12.B.1. Turistes (viatgers) per càpita 

Indicador 12.B. 2. Estada mitjana en hotels i apartaments turístics 

Meta 12.C 

Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que fomenten el consum antieconòmic eliminant les distorsions del 

mercat, d'acord amb les circumstàncies nacionals, fins i tot mitjançant la reestructuració dels sistemes tributaris i l'eliminació 

gradual dels subsidis perjudicials, quan existisquen, per a reflectir el seu impacte ambiental, tenint plenament en compte les 

necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i minimitzant els possibles efectes adversos en el seu 

desenvolupament, de manera que es protegisca els pobres i a les comunitats afectades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
Indicador 12.5.1. 

Proporció de residus tractats 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura  

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9906 Anuari estadístic 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Relació entre els residus sòlids tractats i el total de residus sòlids en l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les tones de residus sòlids tractades l'any de referència i el total de tones de residus 
sòlids registrades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- 
 

 



  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
Indicador 12.5.2. 

Contenidors de vidre per cada 1.000 
habitants 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Quocient entre el nombre de contenidors de vidre en l'any de referència t entre la població a 1 de 
gener de l'any t+1. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- La població calculada a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma de les poblacions 
corresponents a un de gener de l'any de referència i un de gener de l'any següent.  
- Les dades de població provenen de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal 
d'Habitants de l'Ajuntament de València. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
Indicador 12.5.3. 

Contenidors de paper i cartó per cada 
1.000 habitants 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 Definició 

Quocient entre el nombre de contenidors de cartó l'any de referència t entre la població a 1 de 
gener de l'any t+1. 

 

Forma de càlcul 
- 

 

Comentaris / Limitacions 
- La població calculada a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma de les poblacions 
corresponents a un de gener de l'any de referència i un de gener de l'any següent.  
- Les dades de població provenen de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal 
d'Habitants de l'Ajuntament de València . 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 
 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
Indicador 12.5.4. 

Contenidors de plàstic per cada 1.000 
habitants 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Quocient entre el nombre de contenidors de plàstic l'any de referència t entre la població a 1 de 
gener de l'any t+1. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- La població calculada a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma de les poblacions 
corresponents a un de gener de l'any de referència i un de gener de l'any següent.  
- Les dades de població provenen de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal 
d'Habitants de l'Ajuntament de València . 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
Indicador 12.5.5. 

Recollida anual de vidre per habitant 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Quocient entre la quantitat de vidre recollida durant l'any de referència entre la població calculada a 
meitat de l'any. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- No s'inclouen les dades dels residus depositats en l'Ecoparc de Vara de Quart. La població 
calculada a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma de les poblacions corresponents a 
un de gener de l'any de referència i un de gener de l'any següent. Les dades de població provenen 
de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
 

 
Indicador 12.5.6. 

Recollida anual de paper i cartó per 
habitant 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Quocient entre la quantitat de cartó recollida durant l'any de referència entre la població calculada a 
meitat de l'any. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- No s'inclouen les dades dels residus depositats en l'Ecoparc de Vara de Quart. La població 
calculada a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma de les poblacions corresponents a 
un de gener de l'any de referència i un de gener de l'any següent. Les dades de població provenen 
de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València . 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 
 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
Indicador 12.5.7. 

Recollida anual de plàstic per habitant 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Quocient entre la quantitat de plàstic recollida durant l'any de referència entre la població calculada 
a meitat de l'any. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- No s'inclouen les dades dels residus depositats en l'Ecoparc de Vara de Quart. La població 
calculada a meitat de l'any de referència s'obté com a semisuma de les poblacions corresponents a 
un de gener de l'any de referència i un de gener de l'any següent. Les dades de població provenen 
de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València . 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. 

   

 

 
Indicador 12.5.8. 

Percentatge de residus que són reciclats 

   

 

Font 
 

Conselleria 
d'Agricultura 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge total de residus, tant els sòlids com les substàncies recollides en contenidors 
específics, que són reciclats. 

 

Forma de càlcul 

- 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els residus sòlids urbans de la ciutat de València, juntament amb els de la resta de municipis de 
l'àrea metropolitana, són enviats a la planta de tractament de Los Hornillos (Quart de Poblet). De 
l'activitat de la planta s'obté un percentatge total de residus sòlids urbans que són reciclats. Aquest 
percentatge s'aplica al total de residus que provenen de València per a estimar quantes tones es 
reciclen dels residus originats a la ciutat. El percentatge de residus totals que són reciclats s'obté de 
dividir la suma dels residus depositats en contenidors especials de vidre, cartó i paper o plàstic 
(suposant que es recicla íntegrament) més l'estimació anterior entre el total de residus (sòlids 
urbans i els de contenidors específics). No s'inclouen les dades dels residus depositats en l'Ecoparc 
de Vara de Quart. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell 
ODS definit en l’European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.8. D'ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements 
pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa. 

   

 

 
Indicador 12.8.1. 

Població que considera el canvi climàtic 
com un dels tres temes mediambientals 
de la ciutat que més el preocupa 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Percentatge de població que considera el canvi climàtic com un dels tres temes mediambientals de 
la ciutat que més el preocupa. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que considera el canvi climàtic com un dels tres temes mediambientals 
de la ciutat que més el preocupa i el total de la població enquestada. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre 
desembre de 2017 i febrer de 2018. Es va entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a 
la ciutat de València. 

- La persona entrevistada havia de triar tres temes entre els següents assumptes mediambientals: 
producció de residus, consum excessiu d'energia, contaminació de la mar, platges i l'Albufera, mala 
qualitat de l'aire, pèrdua de terreny de cultiu d'horta, contaminació acústica, falta d'espais verds, 
desaparició d'espècies autòctones i aparició d'espècies invasores, mala qualitat de l'aigua de 
consum i la contaminació d'aigües subterrànies, plagues, canvi climàtic, incendis forestals. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 12.8. D'ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements 
pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa. 

   

 

 
Indicador 12.8.2. 

Població que considera que li afecta el 
calfament global 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Percentatge de población que considera que li afecta el calfament global hui dia. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que considera que li afecta el calfament global i el total de la població 
enquestada. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre 
desembre de 2017 i febrer de 2018. Es va entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a 
la ciutat de València. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 12.A. Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seua capacitat científica i tecnològica per a 
avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles. 

   

 

 
Indicador 12.A.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS12 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 12 (Garantir modalitats de 
consum i producció sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 12 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

   
 



Meta 12.A. Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seua capacitat científica i tecnològica per a 
avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles. 

   

 

 
Indicador 12.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS12 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 12 (Garantir 
modalitats de consum i producció sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més 
Objectius de Desenvolupament Sostenible segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació 
s'associe a més d'un ODS, la subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total 
entre el nombre d’ODS sobre els quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 12 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 



Meta 12.A. Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seua capacitat científica i tecnològica per a 
avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles. 

   

 

 
Indicador 12.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS12 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 12 (Garantir modalitats de consum i 
producció sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 12 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 

   
 



Meta 12.A. Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seua capacitat científica i tecnològica per a 
avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles. 

   

 

 
Indicador 12.A.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS12 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 12 (Garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 12 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 12.B. Elaborar i aplicar instruments per a vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible, a fi 
d'aconseguir un turisme sostenible que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals. 

   

 

 
Indicador 12.B.1. 

Turistes (viatgers) per càpita 

   

 

Font 
 

EOAT (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Viatgers arribats per 100.000 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre els viatgers arribats a la ciutat de València i la població calculada a 1 de juliol de 
l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Els viatgers arribats es computen com la suma de les persones que s'allotgen en els establiments 
hotelers més les persones que s'allotgen en els apartaments turístics. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 12.B. Elaborar i aplicar instruments per a vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible, a fi 
d'aconseguir un turisme sostenible que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals. 

   

 

 
Indicador 12.B.2. 

Estada mitjana en hotels i apartaments 
turístics 

   

 

Font 
 

EOAT (Institut 
Nacional 
d'Estadística) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2019 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

És una aproximació al nombre de dies que, de mitjana, els viatgers romanen en els hotels i 
apartaments. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre les pernoctacions (nits que un viatger s'allotja en un establiment) i el nombre de 
viatgers. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


 

 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13 

Adoptar mesures urgents per a combatre 
el canvi climàtic i els seus efectes 

Meta 13.1 

Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els països. 

Indicador 13.1.1. Percentatge de superfície municipal amb el risc d'inundació 

Indicador 13.1.2. Romanent de tresoreria per a despeses generals 

Meta 13.2 

Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 

Indicador 13.2.1. Emissions de CO2 (tones) per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.2. Emissions de CO2 (tones) del sector residencial per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.3. Emissions de CO2 (tones) del sector serveis per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.4. Emissions de CO2 (tones) del sector industrial per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.5. Emissions de CO2 (tones) del transport privat i comercial per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.6. Emissions de CO2 (tones) procedents de residus per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.7. Emissions de CO2 (tones) en àmbits de l'Ajuntament per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.8. Energia procedent de fonts renovables (MWh) per cada 100 habitants 

Indicador 13.2.9. Compra d'energia verda certificada (MW) per cada 100 habitants 

Meta 13.3 

Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a ell, 

la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca. 

Indicador 13.3.1. Població que considera el canvi climàtic com un dels tres temes mediambientals de la ciutat que més el preocupa 

Indicador 13.3.2. Població que considera que l'afecta el calfament global 

Meta 13.A 

Complir el compromís dels països desenvolupats que són parts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic, d'aconseguir per a l'any 2020 l'objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals procedents de totes 

les fonts a fi d'atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l'adopció de mesures concretes de mitigació i 

la transparència de la seua aplicació, i posar en ple funcionament el Fons Verd per al Clima capitalitzant-lo al més prompte 

possible. 

Meta 13.B 

Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als 

països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament, fent particular recalcament en les dones, els joves i les 

comunitats locals i marginades. 

Indicador 13.B.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS13 

Indicador 13.B.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS13 

Indicador 13.B.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l'ODS13 

Indicador 13.B.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS13 

 

 

 

 

 

 



  Meta 13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals en tots els països. 

   

 

 
Indicador 13.1.1. 

Percentatge de superfície municipal amb 
el risc d'inundació 

   

 

Font 
 

PATRICOVA 
 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2015 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície classificada com a inundable (nivells de perillositat d'1 a 6 més nivell 
geomorfològic) segons el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la superfície municipal classificada com a inundable entre la superfície total.  

 

Comentaris / Limitacions 

- A l'efecte d'aquesta Normativa s'estableixen sis nivells de perillositat d'inundació d'origen 
hidrològic-hidràulic i un nivell geomorfològic, que, de major a menor, són: 
- Perillositat de nivell 1 (freqüència alta i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació és superior a 0’04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 
anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta centímetres (80 
cm). 
- Perillositat de nivell 2 (freqüència mitjana i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol 
es patisca almenys una inundació es troba entre 0’04 i 0’01 (equivalent a un període de retorn entre 
25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta 
centímetres (80 cm). 
- Perillositat de nivell 3 (freqüència alta i calat baix). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació és superior a 0’04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 
anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a huitanta centímetres (80 
cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 
- Perillositat de nivell 4 (freqüència mitjana i calat baix). Quan la probabilitat que en un any 
qualsevol es patisca almenys una inundació es troba entre 0’04 i 0’01 (equivalent a un període de 
retorn entre 25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a 
huitanta centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 
- Perillositat de nivell 5 (freqüència baixa i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació es troba entre 0’01 i 0’002 (equivalent a un període de retorn entre 
100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta 
centímetres (80 cm). 
- Perillositat de nivell 6 (freqüència baixa i calat baix). Quan la probabilitat que en un any qualsevol 
es patisca almenys una inundació es troba entre 0’01 i 0’002 (equivalent a un període de retorn 
entre 100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a huitanta 
centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 
- Perillositat geomorfològica. En aquest nivell de perillositat d'inundació s'han identificat diferents 
processos geomorfològics, que, per les seues característiques, actuen com un indicador de la 
presència d'inundacions històriques, no necessàriament catalogades, havent-se d'identificar la 
probabilitat de reactivació dels fenòmens geomorfològics i, en el seu cas, els efectes susceptibles 
de generar-se. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). També forma part del Panell ODS de la Xarxa 
Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals en tots els països. 

   

 

 
Indicador 13.1.2. 

Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

   

 

Font 
 

Portal de 
Rendició de 
Comptes 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2013-2019 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

El romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals reflecteix la situació 
de liquiditat de l'entitat al tancament de l'exercici, que es troba disponible per a finançar despeses, 
resultant un indicador molt important per a valorar la solvència financera a curt termini de l'Entitat 
local. 

 

Forma de càlcul 

És el resultat de deduir al romanent de tresoreria els saldos de dubtós cobrament i l'excés de 
finançament afectat (suma de les desviacions amb finançaments afectats, positives i acumulades a 
fi d'exercici).  

 

Comentaris / Limitacions 

- El romanent de tresoreria s'obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de 
cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament i agregant les partides pendents 
d'aplicació. Els saldos de dubtós cobrament corresponen a aquells drets reconeguts que figuren 
comptabilitzats i que, previsiblement, no donaran lloc al seu cobrament. 

- Les desviacions de finançament afectat representen la diferència que ha existit en l'exercici entre 
els drets reconeguts per ingressos que estan vinculats (afectats) a un determinat projecte de 
despesa i les obligacions reconegudes d'aquest, el ritme d'execució dels quals no ha resultat 
homogeni (per exemple, una obra finançada amb una subvenció, que s'ha anat executant al llarg de 
l'any, però de la qual encara no s'ha rebut el finançament). 

- Quan el romanent de tresoreria presenta valors negatius ens indica que l'Entitat local haurà 
d'obtindre majors recursos futurs per a atendre l'excés de despeses, és a dir, l'entitat és incapaç 
d'afrontar els seus deutes en finalitzar l'exercici. Aquesta insolvència a curt termini sorgeix perquè al 
llarg de l'exercici hi ha hagut més despeses que ingressos, sense que els recursos líquids siguen 
suficients. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/).  

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.1. 

Emissions de CO2 (tones) per cada 100 
habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 Definició 

Emissions de CO2 en tones per cada 100 habitants l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 
Quocient entre el total d'emissions de CO2 en tones l'any de referència i el total de la població a 1 
de juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.2. 

Emissions de CO2 (tones) del sector 
residencial per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Emissions de CO2 en tones per cada 100 habitants l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total d'emissions de CO2 en tones l'any de referència en el sector residencial i el 
total de la població a 1 de juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.3. 

Emissions de CO2 (tones) del sector 
serveis per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Emissions de CO2 en tones per cada 100 habitants l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total d'emissions de CO2 en tones l'any de referència en el sector serveis i el total 
de la població a 1 de juliol de l'any de referència. 

  

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.4. 

Emissions de CO2 (tones) del sector 
industrial per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Emissions de CO2 en tones per cada 100 habitants l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total d'emissions de CO2 en tones l'any de referència en el sector industrial i el 
total de la població a 1 de juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.5. 

Emissions de CO2 (tones) del transport 
privat i comercial per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Emissions de CO2 en tones per cada 100 habitants l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total d'emissions de CO2 en tones l'any de referència en transport privat i 
comercial i el total de la població a 1 de juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.6. 

Emissions de CO2 (tones) procedents de 
residus per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Emissions de CO2 en tones per cada 100 habitants l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total d'emissions de CO2 en tones l'any de referència procedents de residus i el 
total de la població a 1 de juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.7. 

Emissions de CO2 (tones) en àmbits de 
l'Ajuntament per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Emissions de CO2 en tones per cada 100 habitants l'any de referència. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total d'emissions de CO2 en tones l'any de referència en àmbits de l'Ajuntament i 
el total de la població a 1 de juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.8. 

Energia procedent de fonts renovables 
(MWh) per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Energia procedent de fonts renovables per cada 100 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total de l'energia procedent de fonts renovables i el total de la població a 1 de 
juliol de l'any de referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. 
   

 

 
Indicador 13.2.9. 

Compra d'energia verda certificada (MW) 
per cada 100 habitants 

   

 

Font 
 

Pla d'Acció pel 
Clima i 
l'Energia 
Sostenible 
(PAUS) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2009-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Energia verda certificada per cada 100 habitants. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre el total de l'energia verda certificada i el total de la població a 1 de juliol de l'any de 
referència.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), del Panell ODS definit en l’European Handbook for 
SDG Voluntary Local Reviews i del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods
https://spanish-cities.sdgindex.org/
https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.3. Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació 
del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca. 

   

 

 
 

 
Indicador 13.3.1. 

Població que considera el canvi climàtic 
com un dels tres temes mediambientals 
de la ciutat que més li preocupa 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

  
 

 
 
 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de la població que considera el canvi climàtic com un dels tres temes mediambientals 
de la ciutat que més li preocupa. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que considera el canvi climàtic com un dels tres temes mediambientals 
de la ciutat que més li preocupa i el total de la població enquestada.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre 
desembre de 2017 i febrer de 2018. Es va entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a 
la ciutat de València. 

- La persona entrevistada havia de triar tres temes entre els següents assumptes mediambientals: 
producció de residus, consum excessiu d'energia, contaminació de la mar, platges i l'Albufera, mala 
qualitat de l'aire, pèrdua de terreny de cultiu d'horta, contaminació acústica, falta d'espais verds, 
desaparició d'espècies autòctones i aparició d'espècies invasores, mala qualitat de l'aigua de 
consum i la contaminació d'aigües subterrànies, plagues, canvi climàtic, incendis forestals. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 
 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.3. Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació 
del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca. 

   

 

 
Indicador 13.3.2. 

Població que considera que li afecta el 
calfament global 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i districte 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
0505 Indicadors socials 
de la ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge que considera que li afecta el calfament global hui dia. 

 

Forma de càlcul 

Quocient entre la població que considera que li afecta el calfament global i el total de la població 
enquestada.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les entrevistes que es van recollir per a la informació del Baròmetre es van realitzar entre 
desembre de 2017 i febrer de 2018. Es va entrevistar un total de 2.301 persones empadronades a 
la ciutat de València. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS del grup IDENCITY 
(https://www.idencityconsulting.com/indiceods/). 

 

 

 

https://www.idencityconsulting.com/indiceods/


  Meta 13.B. Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaces en 
relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament, 
fent particular recalcament en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades. 

   

 

 
Indicador 13.B.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS13 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 13 (Adoptar mesures 
urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 13 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 

   



Meta 13.B. Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaces en 
relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament, 
fent particular recalcament en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades. 

   

 

 
Indicador 13.B.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS13 
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2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 13 (Adoptar 
mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 13 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Meta 13.B. Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaces en 
relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament, 
fent particular recalcament en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades. 

   

 

 
Indicador 13.B.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS13 

   

 

Font 
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(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 
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Periodicitat 
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Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 13 (Adoptar mesures urgents per a 
combatre el canvi climàtic i els seus efectes). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 13 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 

   



Meta 13.B. Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaces en 
relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament, 
fent particular recalcament en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades. 

   

 

 
Indicador 13.B.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS13 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 13 (Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi 
climàtic i els seus efectes). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 13 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15 

Protegir, restablir i promoure l'ús 
sostenible dels ecosistemes terrestres 

Meta 15.1 

D'ací a 2030, assegurar la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors 

d'aigua dolça i els seus serveis, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d'acord amb les 

obligacions contretes en virtut d'acords internacionals. 

Meta 15.2 

D'ací a 2030, promoure la posada en pràctica de la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, detindre la desforestació, 

recuperar els boscos degradats i augmentar considerablement el repoblament i la reforestació a nivell mundial. 

Meta 15.3 

D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per 

desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en la degradació de les terres. 

Indicador 15.3.1. Percentatge de precipitació total anual respecte al valor mitjà del període 1961-1990 

Indicador 15.3.2. Diferència de temperatura mitjana anual respecte al valor mitjà del període 1961-1990 

Indicador 15.3.3. Percentatge de precipitació total anual respecte al valor mitjà del període 1981-2010 

Indicador 15.3.4. Diferència de temperatura mitjana anual respecte al valor mitjà del període 1981-2010 

Indicador 15.3.5. Percentatge de superfície municipal amb risc d'inundació 

Indicador 15.3.6. Població que resideix en zones amb risc d'inundació 

Indicador 15.3.7. Percentatge de superfície municipal amb risc d'inundació freqüent  

Indicador 15.3.8. Percentatge de superfície municipal amb risc d'inundació ocasional 

Indicador 15.3.9. Percentatge de superfície municipal amb risc d'inundació excepcional 

Indicador 15.3.10. Percentatge de superfície municipal amb risc d'inundació d'alt calat 

Indicador 15.3.11. Percentatge de superfície municipal amb risc d'inundació de baix calat 

Indicador 15.3.12. Percentatge de quilòmetres d'infraestructures lineals en zones amb risc d'inundació 

Meta 15.4 

D'ací a 2030, assegurar la conservació dels ecosistemes muntanyencs, inclosa la seua diversitat biològica, a fi de millorar la seua 

capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible. 

Meta 15.5 

Adoptar mesures urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, detindre la pèrdua de biodiversitat i, d'ací 

a 2030, protegir les espècies amenaçades i evitar la seua extinció. 

Meta 15.6 

Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis derivats de la utilització dels recursos genètics i promoure l'accés 

adequat a aqueixos recursos, segons el convingut internacionalment. 

Meta 15.7 

Adoptar mesures urgents per a posar fi a la caça furtiva i el trànsit d'espècies protegides de flora i fauna i abordar tant la demanda 

com l'oferta de productes il·legals de flora i fauna silvestres. 

Meta 15.8  

D'ací a 2030, adoptar mesures per a previndre la introducció d'espècies exòtiques invasores i reduir significativament els seus 

efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics i controlar o erradicar les espècies prioritàries.  

 

 

 



Meta 15.9 

D'ací a 2030, integrar els valors dels ecosistemes i la biodiversitat en la planificació, els processos de desenvolupament, les 

estratègies de reducció de la pobresa i la comptabilitat nacionals i locals. 

Indicador 15.9.1. Despeses en protecció i millora del medi ambient per habitant 

Meta 15.A 

Mobilitzar i augmentar significativament els recursos financers procedents de totes les fonts per a conservar i utilitzar de manera 

sostenible la biodiversitat i els ecosistemes. 

Meta 15.B 

Mobilitzar recursos considerables de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar la gestió forestal sostenible i proporcionar 

incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguen aquesta gestió, en particular amb la intenció de la 

conservació i la reforestació. 

Indicador 15.B.1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l'ODS15 

Indicador 15.B.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l'ODS15 

Indicador 15.B.3. Pressupost municipal destinat a Accions Humanitàries i d'Emergències relacionat amb l’ODS15 

Indicador 15.B.4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS15 

Meta 15.C 

Augmentar el suport mundial a la lluita contra la caça furtiva i el trànsit d'espècies protegides, fins i tot augmentant la capacitat de 

les comunitats locals per a perseguir oportunitats de subsistència sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.1. 

Percentatge de precipitació total anual 
respecte al valor mitjà del període 1961-
1990 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge que representa la precipitació total anual registrada respecte al valor total anual mitjà 
registrat al llarg del període 1961-1990 en l'estació meteorològica de Vivers. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la precipitació total anual registrada respecte al valor total anual mitjà registrat al llarg 
del període 1961-1990 en l'estació meteorològica de Vivers. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es considera precipitació qualsevol agregat de partícules aquoses, líquides o sòlides, 
cristal·litzades o amorfes, que cauen des d'un núvol i arriben al sòl. La precipitació caiguda en un 
determinat lloc es mesura en l/m² (quantitat de litres d'aigua recollida en una superfície d'un metre 
quadrat), que és equivalent a mil·límetres (alçada que assoliria la capa d'aigua si no es filtrara ni 
evaporara). Les mesures s'han obtingut considerant dies civils (de 0 a 24 h.). Les dades s'han 
obtingut de l'estació automàtica situada als Jardins Municipals de Vivers de la ciutat de València 
(39° 28' 50'' N, 00° 21' 59'' O). 
- Encara que el període normal a utilitzar per al decenni de 2020 és el corresponent al període 
1991-2020, l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha introduït el període 1961-90 com a 
període de referència per a la vigilància i l'avaluació de la variabilitat del clima i el canvi climàtic a 
llarg termini. 
- Un percentatge major de 100 indicarà que en aqueix any s'ha registrat una precipitació total major 
que l'observada en el període de referència, mentre que un valor menor de 100 indicarà el contrari. 
Per exemple, si per a un any aquest índex pren un valor igual al 75%, voldrà dir que aqueix any la 
precipitació total ha sigut un 75% de la mitjana del període de comparació. 
 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.2. 

Diferència de temperatura mitjana anual 
respecte al valor mitjà del període 1961-
1990 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Diferència entre la temperatura mitjana anual registrada i el valor mitjà del període 1961-1990 en 
l'estació meteorològica de Vivers. 

 

Forma de càlcul 

Temperatura mitjana anual de l'any menys la mitjana de les temperatures mitjanes anuals 
registrades al llarg del període 1961-1990 en l'estació meteorològica de Vivers. La temperatura 
mitjana anual es calcula com a mitjana aritmètica de les temperatures mitjanes mensuals 
observades durant l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Temperatura llegida en un termòmetre exposat a l'aire i protegit de la radiació solar. Les dades 
s'han obtingut de l'estació manual situada als Jardins Municipals de Vivers de la ciutat de València 
(39° 28' 50'' N, 00° 21' 59'' O). 

- Encara que el període normal de referència per a les dades climatològiques del decenni de 2010 
és el corresponent al període 1981-2010, l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha introduït 
el període 1961-90 com a període de referència per a la vigilància i l'avaluació de la variabilitat del 
clima i el canvi climàtic a llarg termini.  

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.3. 

Percentatge de precipitació total anual 
respecte al valor mitjà del període 1981-
2010 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 Definició 

Percentatge que representa la precipitació total anual registrada respecte al valor total anual mitjà 
registrat al llarg del període 1981-2010 en l'estació meteorològica de Vivers. 

 

Forma de càlcul 
Quocient de la precipitació total anual registrada respecte al valor total anual mitjà registrat al llarg 
del període 1991-2010 en l'estació meteorològica de Vivers. 
 

Comentaris / Limitacions 
- Es considera precipitació qualsevol agregat de partícules aquoses, líquides o sòlides, 
cristal·litzades o amorfes, que cauen des d'un núvol i arriben al sòl. La precipitació caiguda en un 
determinat lloc es mesura en l/m² (quantitat de litres d’aigua recollida en una superfície d'un metre 
quadrat), que és equivalent a mil·límetres (alçada que assoliria la capa d'aigua si no es filtrara ni 
evaporara). Les mesures s'han obtingut considerant dies civils (de 0 a 24 h.). Les dades s'han 
obtingut de l'estació automàtica situada als Jardins Municipals de Vivers de la ciutat de València 
(39° 28' 50'' N, 00° 21' 59'' O). 
- L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) estableix com a període normal de referència per a 
les dades climatològiques del decenni de 2010 el corresponent al període 1981-2010. Aquesta 
comparació permet analitzar canvis a curt termini en les variables climatològiques. 
- Un percentatge major de 100 indicarà que en aqueix any s'ha registrat una precipitació total major 
que l'observada en el període de referència, mentre que un valor menor de 100 indicarà el contrari. 
Per exemple, si per a un any aquest índex pren un valor igual al 75%, voldrà dir que aqueix any la 
precipitació total ha sigut un 75% de la mitjana del període de comparació. 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.4. 

Diferència de temperatura mitjana anual 
respecte al valor mitjà del període 1991-
2010 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Diferència entre la temperatura mitjana anual registrada i el valor mitjà del període 1981-2010 en 
l'estació meteorològica de Vivers. 

 

Forma de càlcul 

Temperatura mitjana anual de l'any menys la mitjana de les temperatures mitjanes anuals 
registrades al llarg del període 1981-2010 en l'estació meteorològica de Vivers. La temperatura 
mitjana anual es calcula com a mitjana aritmètica de les temperatures mitjanes mensuals 
observades durant l'any de referència. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Temperatura llegida en un termòmetre exposat a l'aire i protegit de la radiació solar. Les dades 
s'han obtingut de l'estació manual situada als Jardins Municipals de Vivers de la ciutat de València 
(39° 28' 50'' N, 00° 21' 59'' O). 

- L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) estableix com a període normal de referència per a 
les dades climatològiques del decenni de 2010 el corresponent al període 1981-2010. Aquesta 
comparació permet analitzar canvis a curt termini en les variables climatològiques. 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.5. 

Percentatge de superfície municipal amb 
risc d'inundació 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície classificada com a inundable (nivells de perillositat d'1 a 6 més nivell 
geomorfològic) segons el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Quocient de la superfície municipal classificada com a inundable entre la superfície total. 

  

Comentaris / Limitacions 

- A l'efecte d'aquesta Normativa s'estableixen sis nivells de perillositat d'inundació d'origen 
hidrològic-hidràulic i un nivell geomorfològic, que, de major a menor, són: 

- Perillositat de nivell 1 (freqüència alta i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació és superior a 0’04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 
anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta centímetres (80 
cm). 

- Perillositat de nivell 2 (freqüència mitjana i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol 
es patisca almenys una inundació es troba entre 0’04 i 0’01 (equivalent a un període de retorn entre 
25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta 
centímetres (80 cm). 

- Perillositat de nivell 3 (freqüència alta i calat baix). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació és superior a 0’04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 
anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a huitanta centímetres (80 
cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 

- Perillositat de nivell 4 (freqüència mitjana i calat baix). Quan la probabilitat que en un any 
qualsevol es patisca almenys una inundació es troba entre 0’04 i 0’01 (equivalent a un període de 
retorn entre 25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a 
huitanta centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 

- Perillositat de nivell 5 (freqüència baixa i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació es troba entre 0’01 i 0’002 (equivalent a un període de retorn entre 
100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta 
centímetres (80 cm). 

- Perillositat de nivell 6 (freqüència baixa i calat baix). Quan la probabilitat que en un any qualsevol 
es patisca almenys una inundació es troba entre 0’01 i 0’002 (equivalent a un període de retorn 
entre 100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a huitanta 
centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 

- Perillositat geomorfològica. En aquest nivell de perillositat d'inundació s'han identificat diferents 
processos geomorfològics que per les seues característiques actuen com un indicador de la 
presència d'inundacions històriques, no necessàriament catalogades, havent-se d'identificar la 
probabilitat de reactivació dels fenòmens geomorfològics i, en el seu cas, els efectes susceptibles 
de generar-se. 

 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.6. 

Població que resideix en zones amb risc 
d'inundació 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Nombre de persones que resideixen en zones classificades com a inundables (nivells de perillositat 
d'1 a 6) segons el Pla d'Acció Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Nombre de persones la residència de les quals es troba en alguna de les zones classificades amb 
risc d'inundació. 

 

Comentaris / Limitacions 

- A l'efecte d'aquesta Normativa s'estableixen sis nivells de perillositat d'inundació d'origen 
hidrològic-hidràulic i un nivell geomorfològic, que, de major a menor, són: 

- Perillositat de nivell 1 (freqüència alta i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació és superior a 0’04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 
anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta centímetres (80 
cm). 

- Perillositat de nivell 2 (freqüència mitjana i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol 
es patisca almenys una inundació es troba entre 0’04 i 0’01 (equivalent a un període de retorn entre 
25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta 
centímetres (80 cm). 

- Perillositat de nivell 3 (freqüència alta i calat baix). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació és superior a 0’04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 
anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a huitanta centímetres (80 
cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 

- Perillositat de nivell 4 (freqüència mitjana i calat baix). Quan la probabilitat que en un any 
qualsevol es patisca almenys una inundació es troba entre 0’04 i 0’01 (equivalent a un període de 
retorn entre 25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a 
huitanta centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 

- Perillositat de nivell 5 (freqüència baixa i calat alt). Quan la probabilitat que en un any qualsevol es 
patisca almenys una inundació es troba entre 0’01 i 0’002 (equivalent a un període de retorn entre 
100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua superior a huitanta 
centímetres (80 cm). 

- Perillositat de nivell 6 (freqüència baixa i calat baix). Quan la probabilitat que en un any qualsevol 
es patisca almenys una inundació es troba entre 0’01 i 0’002 (equivalent a un període de retorn 
entre 100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat aconseguit per l'aigua inferior a huitanta 
centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). 

- Perillositat geomorfològica. En aquest nivell de perillositat d'inundació s'han identificat diferents 
processos geomorfològics que per les seues característiques actuen com un indicador de la 
presència d'inundacions històriques, no necessàriament catalogades, havent-se d'identificar la 
probabilitat de reactivació dels fenòmens geomorfològics i, en el seu cas, els efectes susceptibles 
de generar-se. 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.7. 

Percentatge de superfície municipal amb 
risc d'inundació freqüent 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície classificada amb risc d'inundació freqüent segons el Pla d'Acció 
Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Superfície classificada com de risc d'inundació freqüent (període de retorn inferior a 25 anys) entre 
la superfície total del municipi. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es consideren zones de risc d'inundació freqüent aquelles en les quals la probabilitat que en un 
any qualsevol es patisca almenys una inundació és superior a 0’04 (o el que és equivalent, amb un 
període de retorn inferior a 25 anys). 

  

 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.8. 

Percentatge de superfície municipal amb 
risc d'inundació ocasional 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície classificada amb risc d'inundació ocasional segons el Pla d'Acció 
Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Superfície classificada com de risc d'inundació ocasional (període de retorn entre 25 i 100 anys) 
entre la superfície total del municipi. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es consideren zones de risc d'inundació freqüent aquelles en les quals la probabilitat que en un 
any qualsevol es patisca almenys una inundació està entre 0’04 i 0’01 (equivalent a un període de 
retorn entre 25 i 100 anys). 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.9. 

Percentatge de superfície municipal amb 
risc d'inundació excepcional 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície classificada amb risc d'inundació excepcional segons el Pla d'Acció 
Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Superfície classificada com de risc d'inundació excepcional (període de retorn entre 100 i 500 anys) 
entre la superfície total del municipi. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es consideren zones de risc d'inundació freqüent aquelles en les quals la probabilitat que en un 
any qualsevol es patisca almenys una inundació està entre 0’01 i 0’002 (equivalent a un període de 
retorn entre 100 i 500 anys). 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.10. 

Percentatge de superfície municipal amb 
risc d'inundació d'alt calat 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície classificada amb risc d'inundació d'alt calat segons el Pla d'Acció 
Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Superfície classificada com de risc d'inundació d'alt calat (calat màxim generalitzat aconseguit per 
l'aigua superior a 80 cm) entre la superfície total del municipi. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es consideren zones de risc d'inundació d'alt calat aquelles en les quals el calat màxim 
generalitzat aconseguit per l'aigua siga superior a 80 cm. 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
Indicador 15.3.11. 

Percentatge de superfície municipal amb 
risc d'inundació de baix calat 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 
 

 
Definició 

Percentatge de superfície classificada amb el risc d'inundació de baix calat segons el Pla d'Acció 
Territorial sobre Prevenció del risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). 

 

Forma de càlcul 

Superfície classificada com de risc d'inundació de baix calat (calat màxim generalitzat aconseguit 
per l'aigua superior a 15 cm i inferior a 80 cm) entre la superfície total del municipi. 

 

Comentaris / Limitacions 

- Es consideren zones de risc d'inundació de baix calat aquelles en les quals el calat màxim 
generalitzat aconseguit per l'aigua siga superior a 15 cm i inferior a 80 cm. 

 



  Meta 15.3. D'ací a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les 
terres afectades per desertificació, sequera i inundacions, i procurar aconseguir un món amb efecte neutre en 
la degradació de les terres. 

   

 

 
 

 
Indicador 15.3.12. 

Percentatge de quilòmetres 
d'infraestructures lineals en zones amb 
risc d'inundació 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Percentatge de quilòmetres d'infraestructures lineals (quilòmetres d'infraestructures de carreteres, 
ferrocarril i línies elèctriques) que es troben en zones inundables en el municipi. 

 

Forma de càlcul 

Quocient dels quilòmetres totals d'infraestructures lineals que es troben en zones inundables entre 
els quilòmetres totals d'aquestes infraestructures que existeixen el municipi. 

 

Comentaris / Limitacions 

- 

 

 



  Meta 15.9. D'ací a 2030, integrar els valors dels ecosistemes i la biodiversitat en la planificació, els processos 
de desenvolupament, les estratègies de reducció de la pobresa i la comptabilitat nacionals i locals. 

   

 

 
Indicador 15.9.1. 

Despeses en protecció i millora del medi 
ambient per habitant 
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Indicador inclòs en 
l'activitat estadística 
9907 Dades 
estadístiques de la 
ciutat de València 
inclosa en el Pla 
Valencià d'Estadística 
2019-2022 

 
Definició 

Despeses econòmiques incloses en la liquidació del pressupost municipal destinat a protecció i 
millora del medi ambient (grup de programes 172) per persona resident a la ciutat.  

 

Forma de càlcul 

Quocient de les despeses (pressupostàries o no pressupostàries) associades a l'activitat de 
protecció i millora del medi ambient segons el model d'activitats estructurat definit en la Instrucció 
de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) entre la població a 1 de gener d'aquest exercici. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El grup de programes 172 inclou els programes 1721 (Protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica, atmosfèrica), 1722 (Qualitat ambiental, energies renovables, canvi climàtic), 1723 
(Platges), 1724 (Protecció del medi ambient - Devesa Albufera). Les despeses pressupostàries són 
les que procedeixen de la liquidació de la despesa dels capítols vinculats a comptes dels grups 6 i 7 
del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local (PGCPAL). Respecte a les 
despeses no pressupostàries, s'han prorratejat seguint la distribució entre grups de programes de 
les despeses pressupostàries, conforme al que indica la regulació de la nota 19 de la memòria 
recollida en la ICAL, que estableix que, en absència de millor criteri, es distribuiran “en la proporció 
que, sobre la despesa total que constituïsca al seu torn despesa pressupostària, supose cadascun 
dels grups de programes”. El denominador de l'indicador és la població oficial del municipi a 1 de 
gener de cada any, publicada per l'INE. 

 

 



  Meta 15.B. Mobilitzar recursos considerables de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar la gestió 
forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguen 
aquesta gestió, en particular amb la intenció de la conservació i la reforestació. 

   

 

 
Indicador 15.B.1. 

Pressupost municipal destinat a 
Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS15 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 15 (Protegir, restablir i 
promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 15 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 



  Meta 15.B. Mobilitzar recursos considerables de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar la gestió 
forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguen 
aquesta gestió, en particular amb la intenció de la conservació i la reforestació. 

   

 

 
Indicador 15.B.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació 
per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'ODS15 
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Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 15 (Protegir, 
restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 15 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Meta 15.B. Mobilitzar recursos considerables de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar la gestió 
forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguen 
aquesta gestió, en particular amb la intenció de la conservació i la reforestació. 

   

 

 
Indicador 15.B.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat 
amb l'ODS15 
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de València 
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Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 

  
 
 

 
 

 
Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 15 (Protegir, restablir i promoure l'ús 
sostenible dels ecosistemes terrestres). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 15 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 

   



Meta 15.B. Mobilitzar recursos considerables de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar la gestió 
forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguen 
aquesta gestió, en particular amb la intenció de la conservació i la reforestació. 

   

 

 
Indicador 15.B.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l'ODS15 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 15 (Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels 
ecosistemes terrestres). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 15 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
dels quals estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 

ODS 16. Promoure societats pacífiques i 
inclusives per al desenvolupament 
sostenible 

Meta 16.1 

Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot el món. 

Indicador 16.1.1. Taxa de criminalitat 

Indicador 16.1.2. Valoració per la població adulta del grau de seguretat del seu barri de residència 

Indicador 16.1.3. Valoració per la població adulta del nivell d'altruisme de la majoria de la gent 

Indicador 16.1.4. Taxa d'homicidis dolosos i assassinats consumats 

Indicador 16.1.5. Taxa de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual 

Indicador 16.1.6. Taxa de delictes per robatoris amb violència o intimidació 

Indicador 16.1.7. Taxa de delictes per lesions, renyines tumultuàries i segrestos 

Indicador 16.1.8. Taxa de delictes per tràfic de drogues 

Meta 16.2 

Posar fi al maltractament, l'explotació, la tracta i totes les formes de violència i tortura contra els xiquets. 

Meta 16.3 

Promoure l'estat de dret en els plans nacional i internacional i garantir la igualtat d'accés a la justícia per a tots. 

Meta 16.4 

D'ací a 2030, reduir significativament els corrents financers i d'armes il·lícites, enfortir la recuperació i devolució dels actius robats i 

lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada. 

Meta 16.5 

Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seues formes. 

Meta 16.6 

Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 

Indicador 16.6.1. Superàvit (o dèficit) municipal per habitant 

Indicador 16.6.2. Endeutament municipal per habitant 

Indicador 16.6.3. Autonomia de la institució municipal 

Indicador 16.6.4. Despesa per habitant 

Indicador 16.6.5. Inversió per habitant 

Indicador 16.6.6. Índex de transparència 

Indicador 16.6.7. Índex de transparència economicofinancera 

Indicador 16.6.8. Valoració de la gestió municipal 

Meta 16.7 

Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguen a les necessitats. 

Indicador 16.7.1. Pressupost destinat a processos de pressupostos  participatius municipals 

Indicador 16.7.2. Participació ciutadana en processos de pressupostos  participatius municipals 

Indicador 16.7.3. Participació en les eleccions municipals 

Indicador 16.7.4. Percentatge de població adulta que considera que els polítics/as es preocupen per la gent 

Indicador 16.7.5. Pressupost per a participació ciutadana per càpita 

Meta 16.8  

Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial. 

 



Meta 16.9 

D'ací a 2030, proporcionar accés a una identitat jurídica per a tots, en particular mitjançant el registre de naixements. 

Meta 16.10 

Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords 

internacionals. 

Meta 16.A 

Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per a crear a tots els nivells, 

particularment als països en desenvolupament, la capacitat de previndre la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència. 

Indicador 16.A .1. Pressupost municipal destinat a Cooperació Internacional per al Desenvolupament relacionat amb l’ODS 16 

Indicador 16.A.2. Pressupost municipal destinat a Educació per al  Desenvolupament i la Ciutadania Global relacionat amb l’ODS 16 

Indicador 16.A.3. Pressupost municipal destinat a Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb l’ODS 16 

Indicador 16.A .4. Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l’ODS 16 

Meta 16.B 

Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.1. 

Taxa de criminalitat 

   

 

Font 
 

Sistema 
Estadístic de 
Criminalitat 
(Ministeri de 
l'Interior)  

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Infraccions penals a la ciutat conegudes per les diferents Forces i Cossos de Seguretat (Guàrdia 
Civil, Cos Nacional de Policia, Policia Autonòmica o Policia Local de València), ja siga per mitjà de 
denúncia interposada o per actuació policial realitzada motu propri (labor preventiva o 
d'investigació). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre total d'infraccions penals conegudes a la ciutat durant l'any de referència entre 
la població calculada a meitat de l'any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El nombre de delictes de cada any procedeix del Balanç Trimestral de Criminalitat de l'últim 
trimestre de l'any . Les dades associades a l'últim any de la sèrie són provisionals, pendents de 
consolidar.  
- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  
- La població de referència utilitzada per al càlcul l'indicador és la calculada a meitat d'any a partir 
de la semisuma de les poblacions registrades en el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 
1 de gener de l'any de referència i de l'any següent. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.2. 

Valoració per la població adulta del grau 
de seguretat del seu barri de residència 

   

 

Font 
 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i 
districtes 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

  
 

 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Valoració mitjana per la població de 18 o més anys d'edat del grau de seguretat del seu barri de 
residència. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica de les valoracions per la població de 18 i més anys sobre el grau de seguretat del 
barri en el qual resideixen en una escala 0-10, on 0 és molt insegur i 10 és molt segur.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2018 procedeixen de la sisena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana de 
l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre setembre i octubre de 2018. Es va 
entrevistar un total de 2.300 persones empadronades a la ciutat de València. Pot consultar-se la 
documentació metodològica d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3lgf2qi. 
- La pregunta P17.1 del qüestionari pregunta per la valoració de la persona enquestada del nivell de 
seguretat del seu barri de residència en una escala del 0 al 10 on 0 és “molt insegur” i 10 és “molt 
segur”. A partir de les respostes obtingudes en els enquestats que valoren el grau de seguretat, i 
tenint en compte els factors d'elevació associats als individus enquestats, s'estima la valoració 
mitjana de les persones de 18 o més anys d'edat respecte al grau de seguretat del seu barri de 
residència. 
- La classificació per edat considerada és: menys de 40 anys, de 40 a 64 anys i de 65 o més anys 
d'edat. No obstant això, les dades recollides en l'enquesta contenen l'edat en anys simples, per la 
qual cosa podrien obtindre's estimacions per a altres grups d'edat. 

- En els panells de l'INE i de l'IVE  s'utilitza una modificació d'aquest indicador, ja que es considera 
el percentatge de persones que se senten segures caminant tot sol de nit en la zona on viuen, que 
s'obté de l'Enquesta de Condicions de Vida de 2013 (no hi ha dades anteriors ni posteriors) i que 
ofereix resultats per a àmbits supramunicipals.  
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) i del Panell ODS del Portal Estadístic de la Generalitat 
Valenciana (http://pegv.gva.es/es/ods), que ofereixen informació relacionada per a àmbits 
territorials superiors. També forma part del Panell ODS definit en el European Handbook for SDG 
Voluntary Local Reviews. 

 

https://bit.ly/3lGF2qI
https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
http://pegv.gva.es/es/ods


  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.3. 

Valoració per la població adulta del nivell 
d'altruisme de la majoria de la gent 

   

 

Font 

Baròmetre 
Municipal 
d'Opinió 
Ciutadana 
(Oficina 
d'Estadística de 
l'Ajuntament 
de València) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat i 
districtes 

 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2018 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 Definició 

Valoració mitjana per la població de 18 o més anys d'edat del nivell d'altruisme de la majoria de la 
gent. 

 

Forma de càlcul 
Mitjana aritmètica de les valoracions per la població de 18 i més anys sobre el nivell d'altruisme de 
la gent en una escala 0-10, on 0 significa que la majoria de la gent només mira per si mateixa i 10 
que la majoria de la gent procura ajudar als altres.  
 

Comentaris / Limitacions 
- Les dades de 2018 procedeixen de la sisena ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana de 
l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre setembre i octubre de 2018. Es va 
entrevistar un total de 2.300 persones empadronades a la ciutat de València. Pot consultar-se la 
documentació metodològica d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3lgf2qi. 
- La pregunta P15 del qüestionari pregunta per la valoració de la persona enquestada del nivell 
d'altruisme de la majoria de la gent en una escala del 0 al 10, on 0 és “la majoria de la gent només 
mira per si mateixa” i 10 és “la majoria de la gent procura ajudar als altres”. A partir de  les 
respostes obtingudes en els enquestats que valoren el grau d'altruisme de la gent, i tenint en 
compte els factors d'elevació associats als individus enquestats, s'estima la valoració mitjana de les 
persones de 18 o més anys d'edat respecte al grau d'altruisme de la gent. 
- La classificació per edat considerada és: menys de 40 anys, de 40 a 64 anys i de 65 o més anys 
d'edat. No obstant això, les dades recollides en l'enquesta contenen l'edat en anys simples, per la 
qual cosa podrien obtindre's estimacions per a altres grups d'edat. 

 

https://bit.ly/3lGF2qI


  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.4. 

Taxa d'homicidis dolosos i assassinats 
consumats 

   

 

Font 
 

  Sistema 
Estadístic de 
Criminalitat 
(Ministeri de 
l'Interior) 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per 
edat.  

 

 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
  

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2014-2020 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Infraccions penals tipificades com a homicidis dolosos i assassinats consumats (inclosos en els 
articles 138, 139 i 140 del Codi Penal) a la ciutat conegudes per les diferents Forces i Cossos de 
Seguretat (Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Policia Autonòmica o Policia Local de València), 
ja siga per mitjà de denúncia interposada o per actuació policial realitzada motu propri (labor 
preventiva o d'investigació).  

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de víctimes d'homicidis dolosos i assassinats consumats durant l'any de 
referència entre la població calculada a meitat de l'any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El nombre d'homicidis dolosos i assassinats consumats de cada any procedeix del Balanç 
Trimestral de Criminalitat de l'últim trimestre de l'any . En aquest indicador no s'inclouen els 
homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. Les dades associades a l'últim any de la 
sèrie són provisionals, pendents de consolidar.  
- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  
- La població de referència utilitzada per al càlcul l'indicador és la calculada a meitat d'any a partir 
de la semisuma de les poblacions registrades en el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 
1 de gener de l'any de referència i de l'any següent. 
- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. També forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/) i del Panell ODS definit en el European Handbook 
for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.5. 

Taxa de delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual 

   

 

Font 
 

  Sistema 
Estadístic de 
Criminalitat 
(Ministeri de 
l'Interior) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat  
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Infraccions penals tipificades com a delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (incloses en el 
Títol VIII del Llibre II del Codi Penal) a la ciutat conegudes per les diferents Forces i Cossos de 
Seguretat (Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Policia Autonòmica o Policia Local de València), 
ja siga per mitjà de denúncia interposada o per actuació policial realitzada motu propri (labor 
preventiva o d'investigació). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual durant l'any de referència 
entre la població calculada a meitat de l'any. 

  

Comentaris / Limitacions 

- El nombre de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual de cada any procedeix del Balanç 
Trimestral de Criminalitat de l'últim trimestre de l'any . Les dades associades a l'últim any de la sèrie 
són provisionals, pendents de consolidar.  
- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  
- La població de referència utilitzada per al càlcul l'indicador és la calculada a meitat d'any a partir 
de la semisuma de les poblacions registrades en el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 
1 de gener de l'any de referència i de l'any següent. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.6. 

Taxa de delictes per robatoris amb 
violència o intimidació 

   

 

Font 
 

  Sistema 
Estadístic de 
Criminalitat 
(Ministeri 
d'Interior) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2016-2020 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Infraccions penals tipificades com a delictes per robatoris amb violència o intimidació (incloses en 
l'article 242 del Codi Penal) a la ciutat conegudes per les diferents Forces i Cossos de Seguretat 
(Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Policia Autonòmica o Policia Local de València), ja siga per 
mitjà de denúncia interposada o per actuació policial realitzada motu propri (labor preventiva o 
d'investigació). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de delictes per robatoris amb violència o intimidació durant l'any de referència 
entre la població calculada a meitat de l'any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El nombre de delictes  per robatoris amb violència o intimidació de cada any procedeix del Balanç 
Trimestral de Criminalitat de l'últim trimestre de l'any . Les dades associades a l'últim any de la sèrie 
són provisionals, pendents de consolidar.  
- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  
- La població de referència utilitzada per al càlcul l'indicador és la calculada a meitat d'any a partir 
de la semisuma de les poblacions registrades en el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 
1 de gener de l'any de referència i de l'any següent. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm) que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors. 

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.7. 

Taxa de delictes per lesions, renyines 
tumultuàries i segrestos 

   

 

Font 
 

  Sistema 
Estadístic de 
Criminalitat 
(Ministeri 
d'Interior) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe  
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territorial 
 

Ciutat 
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Anual 
 

 

Cobertura temporal 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Infraccions penals tipificades com a delictes per lesions o renyines tumultuàries (incloses en els 
articles 147-152 i 154 del Codi Penal) i segrestos (incloses en els articles 164-167 del Codi Penal) a 
la ciutat conegudes per les diferents Forces i Cossos de Seguretat (Guàrdia Civil, Cos Nacional de 
Policia, Policia Autonòmica o Policia Local de València), ja siga per mitjà de denúncia interposada o 
per actuació policial realitzada motu propri (labor preventiva o d'investigació). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de delictes per lesions, renyines tumultuàries i segrestos durant l'any de 
referència entre la població calculada a meitat de l'any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El nombre de delictes  per lesions, renyines tumultuàries i segrestos de cada any procedeix del 
Balanç Trimestral de Criminalitat de l'últim trimestre de l'any . Les dades associades a l'últim any de 
la sèrie són provisionals, pendents de consolidar.  
- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  
- La població de referència utilitzada per al càlcul l'indicador és la calculada a meitat d'any a partir 
de la semisuma de les poblacions registrades en el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 
1 de gener de l'any de referència i de l'any següent. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de l'Institut Nacional d'Estadística 
(https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm), que ofereix aquesta informació per a àmbits territorials 
superiors.  

https://www.ine.es/dyngs/ods/es/index.htm


  Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot 
el món. 

   

 

 
Indicador 16.1.8. 

Taxa de delictes per tràfic de drogues 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Infraccions penals tipificades com a delictes per tràfic de drogues (incloses en els art. 368-371 del 
Codi Penal) a la ciutat conegudes per les diferents Forces i Cossos de Seguretat (Guàrdia Civil, 
Cos Nacional de Policia, Policia Autonòmica o Policia Local de València), ja siga per mitjà de 
denúncia interposada o per actuació policial realitzada motu propri (labor preventiva o 
d'investigació). 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de delictes per tràfic de drogues durant l'any de referència entre la població 
calculada a meitat de l'any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El nombre de delictes  per tràfic de drogues de cada any procedeix del Balanç Trimestral de 
Criminalitat de l'últim trimestre de l'any . Les dades associades a l'últim any de la sèrie són 
provisionals, pendents de consolidar.  
- El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades 
constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Tota persona que 
viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. 
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a 
l'any.  

- La població de referència utilitzada per al càlcul l'indicador és la calculada a meitat d'any a partir 
de la semisuma de les poblacions registrades en el Padró Municipal de l'Ajuntament de València a 
1 de gener de l'any de referència i de l'any següent  

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.1. 

Superàvit (o dèficit) municipal per habitant 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Resultat pressupostari ajustat (superàvit o dèficit) per habitant. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del resultat pressupostari ajustat de l'exercici reflectit en la liquidació del pressupost d'un 
determinat exercici entre la població del municipi a 1 de gener d'aquest exercici.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El Portal de Rendició de Comptes (http://www.rendiciondecuentas.es/) és el lloc web en el qual els 
ciutadans tenen la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica i financera de les 
Entitats locals, deduïda dels seus Comptes Generals rendits, que inclou tant els comptes de l'Entitat 
local principal, així com les de les seues entitats dependents i adscrites. 

- La informació s'extrau del Compte General de l'Ajuntament de València, no de la de les   entitats 
dependents (organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials o 
fundacions adscrites) o les entitats en les quals participa. El signe d'aquest indicador mostra si 
l'exercici ha donat superàvit (valor positiu) o dèficit (valor negatiu). 

- El resultat pressupostari s'obté sumant el resultat pressupostari (drets reconeguts nets menys 
obligacions reconegudes netes) de les operacions financeres (actius financers i passius financers) i 
no financeres (operacions corrents i operacions de capital). El resultat pressupostari ajustat s'obté 
sumant al resultat pressupostari els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, sumant les desviacions de finançament negatives de l'exercici i restant les 
desviacions de finançament positives de l'exercici. La població utilitzada en el denominador de 
l'indicador és l'oficial publicada per l'INE del municipi a 1 de gener de cada any. 

 

http://www.rendiciondecuentas.es/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.2. 

Endeutament municipal per habitant 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Deute de l'Ajuntament de València per habitant. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del passiu total de l'Ajuntament d'un determinat exercici entre la població del municipi a 1 
de gener d'aquest exercici.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El Portal de Rendició de Comptes (http://www.rendiciondecuentas.es/) és el lloc web en el qual els 
ciutadans tenen la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica i financera de les 
Entitats locals, deduïda dels seus Comptes Generals rendits, que inclou tant els comptes de l'Entitat 
local principal, així com les de les seues entitats dependents i adscrites. 

- La informació s'extrau del Compte General de l'Ajuntament de València, no de la de les   entitats 
dependents (organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials o 
fundacions adscrites) o les entitats en les quals participa. Aquest indicador permet comparar el 
passiu d'entitats amb diferent població de referència. 

- El passiu total es calcula com la suma del passiu corrent i el passiu no corrent reflectits en el 
Compte General de l'Ajuntament de València per a un determinat exercici. El passiu corrent o 
exigible a curt termini (crèdits de funcionament) recull les obligacions el venciment de les quals és 
inferior a un any. El passiu no corrent o exigible a llarg termini (crèdits de finançament) recull les 
obligacions amb un venciment superior a un any: provisions a llarg termini. La població utilitzada en 
el denominador de l'indicador és l'oficial publicada per l'INE del municipi a 1 de gener de cada any. 

http://www.rendiciondecuentas.es/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.3. 

Autonomia de la institució municipal 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Percentatge de drets reconeguts de gestió pròpia sobre el total dels drets reconeguts. 

 

Forma de càlcul 

El numerador correspon amb els drets reconeguts nets inclosos en els capítols 1, 2, 3, 5, 6 i 8 més 
les transferències rebudes i reflectits en la liquidació del pressupost d'ingressos. El denominador 
inclou el total de drets reconeguts nets (incloent també els derivats de subvencions i passius 
financers).  

 

Comentaris / Limitacions 

- El Portal de Rendició de Comptes (http://www.rendiciondecuentas.es/) és el lloc web en el qual els 
ciutadans tenen la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica i financera de les 
Entitats locals, deduïda dels seus Comptes Generals rendits, que inclou tant els comptes de l'Entitat 
local principal, així com les de les seues entitats dependents i adscrites. 

- La informació s'extrau del Compte General de l'Ajuntament de València, no de la de les   entitats 
dependents (organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials o 
fundacions adscrites) o les entitats en les quals participa. Un valor elevat d'aquest indicador 
reflecteix una major autonomia de l'entitat respecte de les fonts de finançament excloses del càlcul 
de l'indicador, mentre que un valor reduït reflecteix una major dependència sobre aquestes. L'import 
de les transferències s'obté dels imports dels subconceptes 420.00, 420.10, 420.20, 420.90, 450.00 
i 450.01 del pressupost d'ingressos. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

http://www.rendiciondecuentas.es/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.4. 

Despesa per habitant 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Despesa pressupostària realitzada en l'exercici, per habitant. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de l'import total de les obligacions reconegudes netes en la liquidació del pressupost de 
despeses de l'Ajuntament de València d'un determinat exercici entre la població oficial del municipi 
a 1 de gener d'aqueix mateix any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El Portal de Rendició de Comptes (http://www.rendiciondecuentas.es/) és el lloc web en el qual els 
ciutadans tenen la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica i financera de les 
Entitats locals, deduïda dels seus Comptes Generals rendits, que inclou tant els comptes de l'Entitat 
local principal, així com les de les seues entitats dependents i adscrites. 

- Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest indicador distribueix la totalitat 
de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat i permet 
comparar aquesta magnitud entre entitats territorials que tenen diferent població. 

 

http://www.rendiciondecuentas.es/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.5. 

Inversió per habitant 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Despesa pressupostària realitzada en inversions en l'exercici, per habitant. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de l'import total de les de les obligacions reconegudes netes en la liquidació del 
pressupost de despeses dels capítols 6 (inversions reals) i 7 (transferències de capital) de 
l'Ajuntament de València d'un determinat exercici entre la població oficial del municipi a 1 de gener 
d'aqueix mateix any.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El Portal de Rendició de Comptes (http://www.rendiciondecuentas.es/) és el lloc web en el qual els 
ciutadans tenen la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica i financera de les 
Entitats locals, deduïda dels seus Comptes Generals rendits, que inclou tant els comptes de l'Entitat 
local principal, així com les de les seues entitats dependents i adscrites. 

- Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest indicador distribueix la totalitat 
de la despesa pressupostària per operacions de capital realitzat en l'exercici entre el nombre 
d'habitants de l'entitat i permet comparar aquesta magnitud entre entitats territorials que tenen 
diferent població. 

 

http://www.rendiciondecuentas.es/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.6. 

Índex de transparència 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Nivell de transparència de l'Ajuntament de València mesurat a través de l'Índex  de Transparència  
dels Ajuntaments (ITA) elaborat per Transparency International España. L’ITA constitueix una eina 
per a mesurar el nivell de transparència dels ajuntaments espanyols davant els ciutadans i la 
societat. 

 

Forma de càlcul 

Per al seu càlcul s'utilitzen els valors de huitanta indicadors agrupats en sis àrees de transparència: 
a) Transparència activa i informació sobre la corporació municipal; b) Pàgina web, relacions amb 
els ciutadans i la societat, i participació ciutadana; c) Transparència economicofinancera; d) 
Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis; e) Transparència 
en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient; f) Dret d'accés a la informació. Cadascun 
d'aquests indicadors rep una valoració de 0 (no es compleix), 0,5 (es compleix parcialment) o 1 (es 
compleix). El valor de l'índex de transparència global s'obté sumant les valoracions dels 80 
indicadors i transformant el resultat en una escala 0-100 (això és, multiplicant la suma de 
valoracions per 100 i dividint pel nombre d'indicadors).  

 

Comentaris / Limitacions 

- En la pàgina web de Transparency International Espanya (https://transparencia.org.es/) es poden 
consultar els canvis metodològics que s'han dut a terme al llarg del temps. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), però utilitzant com a font d'informació l'índex de 
transparència municipal elaborat per DYNTRA. També forma part del Panell ODS definit en el 
European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

 

https://transparencia.org.es/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.7. 

Índex de transparència 
economicofinancera 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Nivell de transparència economicofinancera de l'Ajuntament de València mesurat a través de l'Índex  
de Transparència  dels Ajuntaments (ITA) elaborat per Transparency International España. L’ITA 
constitueix una eina per a mesurar el nivell de transparència dels ajuntaments espanyols davant els 
ciutadans i la societat. 

 

Forma de càlcul 

Per al seu càlcul s'utilitzen els valors de vint-i-un indicadors relacionats amb la transparència 
economicofinancera. Cadascun d'aquests indicadors rep una valoració de 0 (no es compleix), 0,5 
(es compleix parcialment) o 1 (es compleix). El valor de l'índex de transparència 
economicofinancera s'obté sumant les valoracions dels 21 indicadors i transformant el resultat en 
una escala 0-100 (això és, multiplicant la suma de valoracions per 100 i dividint pel nombre 
d'indicadors).  

 

Comentaris / Limitacions 

- En la pàgina web de Transparency International Espanya (https://transparencia.org.es/) es poden 
consultar els canvis metodològics que s'han dut a terme al llarg del temps. 

- Aquest indicador forma part del panell d'indicadors locals de Xarxa Espanyola per al 
Desenvolupament Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/), però utilitzant com a font 
d'informació l'índex de transparència economicofinancera municipal elaborat per DYNTRA. 

https://transparencia.org.es/
https://spanish-cities.sdgindex.org/


  Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes. 
   

 

 
Indicador 16.6.8. 

Valoració de la gestió municipal 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Valoració mitjana de la gestió municipal per part de la població de 18 o més anys d'edat. 

 

Forma de càlcul 

Mitjana aritmètica de les valoracions de la població de 18 i més anys sobre la gestió de l'Ajuntament 
de València en una escala 0-10, on 0 és molt dolenta i 10 és molt bona. Si en un any s'ha recollit 
aquesta informació per a diferents referències temporals, es mostra la mitjana aritmètica de les 
mitjanes de les valoracions recollides.  

 

Comentaris / Limitacions 

- A tots els enquestats se'ls demana que valoren la gestió de l'Ajuntament de València, en una 
escala del 0 al 10, on 0 és molt dolenta i 10 és molt bona. A partir de les respostes obtingudes en 
els enquestats que valoren la gestió, i tenint en compte els factors d'elevació associats als individus 
enquestats, s'estima la valoració mitjana de les persones de 18 o més anys d'edat respecte a la 
gestió de l'Ajuntament de València. 



  Meta 16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que 
responguen a les necessitats. 

   

 

 
Indicador 16.7.1. 

Pressupost destinat a processos de 
pressupostos  participatius municipals 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Recursos econòmics municipals en inversió que s'assignen a través de pressupostos  participatius. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del pressupost total assignat a processos de pressupostos  participatius respecte al 
pressupost municipal ordinari de despeses destinat als capítols 6 (inversions reals) i 7 
(transferències de capital) de l'Ajuntament de València.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Els pressupostos participatius municipals són processos estructurats i cíclics on els ciutadans es 
converteixen en actors centrals en la presa de decisions sobre l'assignació de fons públics. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS definit en el European Handbook for SDG Voluntary 
Local Reviews. 

 

   



Meta 16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que 
responguen a les necessitats. 

   

 

 
Indicador 16.7.2. 

Participació ciutadana en processos de 
pressupostos  participatius municipals 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Proporció de persones de 16 o més anys d'edat residents a la ciutat que han participat en alguna 
de les fases (proposta, suport i/o votació de projectes d'inversió) del procés de pressupostos  
participatius municipals. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones que han participat en alguna de les fases del procés de 
pressupostos  participatius municipals entre la població a 1 de gener de l'any de referència del 
procés.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Els pressupostos participatius municipals són processos estructurats i cíclics on els ciutadans es 
converteixen en actors centrals en la presa de decisions sobre l'assignació de fons públics. Per a la 
ciutat de València aquests processos consten de diferents fases: una primera fase de presentació 
de propostes, una segona fase de suport ciutadà a les propostes presentades, una tercera fase 
d'estudi de viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, 
i una quarta fase de votació de propostes viables i amb suficients suports. Per a la primera edició 
(que va tindre lloc entre el 16/11/2015 i el 04/03/2016 i no incloïa fase de suports) la població 
utilitzada de referència és la registrada en el Padró Municipal d'Habitants a 1/1/2016. Per a la 
segona edició (que va tindre lloc entre el 20/10/2016 i el 03/03/2017) la població utilitzada de 
referència és la registrada en el Padró Municipal d'Habitants a 1/1/2017. Per a la tercera edició (que 
va tindre lloc entre el 18/10/2017 i el 15/12/2017) la població utilitzada de referència és la registrada 
en el Padró Municipal d'Habitants a 1/1/2018. Per a la quarta edició (que va tindre lloc entre el 
07/06/2018 i el 30/09/2018) la població utilitzada de referència és la registrada en el Padró 
Municipal d'Habitants a 1/1/2019. Per a la cinquena edició (que va tindre lloc entre el 16/10/2019 i el 
08/01/2020) la població utilitzada de referència és la registrada en el Padró Municipal d'Habitants a 
1/1/2020. Per a la sisena edició (que va tindre lloc entre el 06/11/2020 i el 07/03/2021) la població 
utilitzada de referència és la registrada en el Padró Municipal d'Habitants a 1/1/2021. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). 

   

https://spanish-cities.sdgindex.org/


Meta 16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que 
responguen a les necessitats. 

   

 

 
Indicador 16.7.3. 

Participació en les eleccions municipals 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Proporció de persones electores que han participat en les eleccions municipals (emetent un vot en 
nul, en blanc o a una candidatura electoral) respecte del total del cens electoral. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de vots llegits (vots nuls, blancs o a candidatures) entre el total del cens 
electoral.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector i no es troben 
privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi. Per a les eleccions municipals està compost 
pel cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER), el cens dels electors residents-absents 
que viuen a l'estranger (CERA) i el cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE) que 
poden votar en les eleccions municipals. Les eleccions municipals de 2019 es van celebrar el 
26/5/2019; les de 2015 es van celebrar el 24/5/2015; les de 2011 es van celebrar el 22/5/2011. 

- Aquest indicador forma part del Panell ODS de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament 
Sostenible (https://spanish-cities.sdgindex.org/). També forma part del Panell ODS definit en el 
European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews. 

 

   

https://spanish-cities.sdgindex.org/


Meta 16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que 
responguen a les necessitats. 

   

 

 
Indicador 16.7.4. 

Percentatge de població adulta que 
considera que els polítics/as es 
preocupen per la gent 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 
 

 
Definició 

Percentatge de persones de 18 o més anys d'edat que estan en desacord o molt en desacord amb 
l'afirmació que els/as polítics/as no es preocupen molt de la gent com ells respecte al total de 
població de 18 o més anys d'edat que han contestat a aqueixa qüestió. 

 

Forma de càlcul 

Quocient del nombre de persones de 18 o més anys que contesten que estan en desacord o molt 
en desacord amb l'afirmació que  els/as polítics/as no es preocupen molt de la gent com ells 
respecte al total de població de 18 o més anys d'edat que ofereix el seu grau d'acord amb aqueixa 
afirmació.  

 

Comentaris / Limitacions 

- Les dades de 2018 procedeixen de la quarta ona del Baròmetre Municipal d'Opinió ciutadana de 
l'Ajuntament de València. Les entrevistes es van realitzar entre abril i maig de 2018. Es va 
entrevistar un total de 2.307 persones empadronades a la ciutat de València. Pot consultar-se la 
documentació metodològica d'aquesta operació en el següent enllaç: https://bit.ly/3li48ov. 
- La pregunta P18 del qüestionari pregunta, entre altres, pel grau d'acord de la persona enquestada 
amb l'afirmació que els/as polítics/as no es preocupen molt de la gent com ells, mesurant el grau 
d'acord com 1. Molt d'acord, 2. D'acord, 3. Ni d'acord ni en desacord, 4. En desacord, 5. Molt en 
desacord. A partir de les respostes obtingudes en els enquestats que valoren al grau d'acord, i 
tenint en compte els factors d'elevació associats als individus enquestats, s'estima el percentatge 
de persones de 18 o més anys d'edat que estan en desacord o molt en desacord amb aquesta 
afirmació. 
- La classificació per edat considerada és: menys de 40 anys, de 40 a 64 anys i de 65 o més anys 
d'edat. No obstant això, les dades recollides en l'enquesta contenen l'edat en anys simples, per la 
qual cosa podrien obtindre's estimacions per a altres grups d'edat.  

https://bit.ly/3lI48oV


  Meta 16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que 
responguen a les necessitats. 

   

 

 
Indicador 16.7.5. 

Pressupost per a participació ciutadana 
per càpita 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 
 

 
Definició 

Despeses econòmiques incloses en la liquidació del pressupost municipal destinat a participació 
ciutadana (grup de despesa 924) per resident a la ciutat. 

 

Forma de càlcul 

Quocient de les despeses (pressupostaris o no pressupostaris) associats a l'activitat de participació 
ciutadana segons el model d'activitats estructurat definit en la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local (ICAL) entre la població a 1 de gener d'aquest exercici.  

 

Comentaris / Limitacions 

- El Portal de Rendició de Comptes (http://www.rendiciondecuentas.es/) és el lloc web en el qual els 
ciutadans tenen la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica i financera de les 
Entitats locals, deduïda dels seus Comptes Generals rendits, que inclou tant els comptes de l'Entitat 
local principal, així com les de les seues entitats dependents i adscrites. 

- Les despeses pressupostàries són els que procedeixen de la liquidació de la despesa dels 
capítols vinculats a comptes dels grups 6 i 7 del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
l'Administració local (PGCPAL). 

- Respecte a les despeses no pressupostàries, s'han prorratejat seguint la distribució entre grups de 
programes de les despeses pressupostàries, conforme a l'indicat en la regulació de la nota 19 de la 
memòria recollida en la ICAL, que estableix que, en absència de millor criteri, es distribuiran “en la 
proporció que, sobre la despesa total que constituïsca al seu torn despesa pressupostària, supose 
cadascun dels grups de programes”. La població utilitzada en el denominador de l'indicador és la 
població oficinal publicada per l'INE del municipi a 1 de gener de cada any. 

 

  

http://www.rendiciondecuentas.es/


 
 Meta 16.A. Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per a 

crear a tots els nivells, particularment als països en desenvolupament, la capacitat de previndre la violència i 
combatre el terrorisme i la delinqüència. 

   

 

 
Indicador 16.A.1. 

Pressupost municipal destinat a Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l’ODS 16 
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Definició 

Pressupost municipal executat del programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 (Promoure societats 
pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 16 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té com a objectiu la concessió 
de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar 
actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment 
entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament. Aquest programa figura en el 
Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual i es 
finança amb fons municipals. 



  Meta 16.A. Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per a 
crear a tots els nivells, particularment als països en desenvolupament, la capacitat de previndre la violència i 
combatre el terrorisme i la delinqüència. 

   

 

 
Indicador 16.A.2. 

Pressupost municipal destinat a Educació per 
al Desenvolupament i Ciutadania Global 
relacionat amb l’ODS 16 
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Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Educació per al Desenvolupament i Ciutadania 
Global relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 (Promoure 
societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global de l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 16 durant l'exercici de 
referència s'obté com a suma dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents 
actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament i Ciutadania Global té com a 
objectiu regular els projectes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament dirigit a 
construir una ciutadania crítica i global en benefici d'una transformació mundial. Aquest programa 
figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern Local, té un termini anual 
i es finança amb fons municipals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 16.A. Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per a 
crear a tots els nivells, particularment als països en desenvolupament, la capacitat de previndre la violència i 
combatre el terrorisme i la delinqüència. 

   

 

 
Indicador 16.A.3. 

Pressupost municipal destinat a Acció 
Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l’ODS 16 
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Definició 

Pressupost municipal executat del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència relacionat amb 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 (Promoure societats pacífiques i 
inclusives per al desenvolupament sostenible). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades dins d'aquest programa s'associa a un o més ODS 
segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la subvenció 
assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els quals 
impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) del programa d'Acció Humanitària i d'Emergència de 
l'Ajuntament de València relacionat amb l’ODS 16 durant l'exercici de referència s'obté com a suma 
dels imports subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- El Programa d'Acció Humanitària i d'Emergència té com a objectiu subvencionar l'activitat 
d'entitats que desenvolupen programes d'ajudes humanitàries d'emergència social en cas de 
catàstrofe. Aquest programa figura en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de 
Govern Local, té un termini anual i es finança amb fons municipals. 

 



   
Meta 16.A. Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per a 
crear a tots els nivells, particularment als països en desenvolupament, la capacitat de previndre la violència i 
combatre el terrorisme i la delinqüència. 

   

 

 
Indicador 16.A.4. 

Pressupost municipal destinat a Ajuda Oficial 
al Desenvolupament relacionat amb l’ODS 16 
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Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 (Promoure societats pacífiques i inclusives per al 
desenvolupament sostenible). 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 16 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17 

ODS 17. Revitalitzar l'Aliança Mundial per 
al Desenvolupament Sostenible  

Meta 17.1 

Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, 

amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d'una altra índole. 

Indicador 17.1.1. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS1 

Indicador 17.1.2  Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS2 

Indicador 17.1.3. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS3 

Indicador 17.1.4. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS4 

Indicador 17.1.5. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS5 

Indicador 17.1.6. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS6 

Indicador 17.1.7. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS7 

Indicador 17.1.8. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS8 

Indicador 17.1.9. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS9 

Indicador 17.1.10. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS10 

Indicador 17.1.11. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS11 

Indicador 17.1.12. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l’ODS12 

Indicador 17.1.13. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS13 

Indicador 17.1.14. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS14 

Indicador 17.1.15. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS15 

Indicador 17.1.16. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS16 

Indicador 17.1.17. Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'ODS17 

Meta 17.2 

Vetlar perquè els països desenvolupats complisquen plenament els seus compromisos en relació amb l'assistència oficial per al 

desenvolupament, inclòs el compromís de nombrosos països desenvolupats d'aconseguir l'objectiu de destinar el 0,7% de l'ingrés 

nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països en desenvolupament i entre el 0,15% i el 0,20% de l'ingrés 

nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats; s'encoratja als proveïdors d'assistència 

oficial per al desenvolupament al fet que consideren la possibilitat de fixar una meta per a destinar almenys el 0,20% de l'ingrés 

nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats. 

Meta 17.3 

Mobilitzar recursos financers addicionals de múltiples fonts per als països en desenvolupament. 

Meta 17.4 

Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades 

orientades a fomentar el finançament, l'alleujament i la reestructuració del deute, segons siga procedent, i fer front al deute extern 

dels països pobres molt endeutats a fi de reduir l'endeutament excessiu. 

Meta 17.5 

Adoptar i aplicar sistemes de promoció de les inversions en favor dels països menys avançats. 

Meta 17.6 

Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l'accés 

a aquestes, i augmentar l'intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació 

entre els mecanismes existents, en particular a nivell de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de 

la tecnologia 

 

 



Meta 17.7 

Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seua transferència, divulgació i difusió als països en 

desenvolupament en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i preferencials, segons el convingut de mutu 

acord. 

Meta 17.8  

Posar en ple funcionament, a tot tardar en 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la creació de capacitat en 

matèria de ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats i augmentar la utilització de tecnologies instrumentals, en 

particular la tecnologia de la informació i les comunicacions. 

Meta 17.9 

Augmentar el suport internacional per a realitzar activitats de creació de capacitat eficaces i específiques als països en 

desenvolupament a fi de recolzar els plans nacionals d'implementació de tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, fins i 

tot mitjançant la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular. 

Meta 17.10 

Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de 

l'Organització Mundial del Comerç, fins i tot mitjançant la conclusió de les negociacions en el marc del Programa de Doha per al 

Desenvolupament. 

Meta 17.11 

Augmentar significativament les exportacions dels països en desenvolupament, en particular amb la intenció de duplicar la 

participació dels països menys avançats en les exportacions mundials d'ací a 2020. 

Meta 17.12 

Aconseguir la consecució oportuna de l'accés als mercats lliure de drets i contingents de manera duradora per a tots els països 

menys avançats, conforme a les decisions de l'Organització Mundial del Comerç, fins i tot vetlant perquè les normes d'origen 

preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguen transparents i senzilles i contribuïsquen a facilitar 

l'accés als mercats. 

Meta 17.13 

Augmentar l'estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència de les polítiques. 

Meta 17.14 

Millorar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible. 

Meta 17.15 

Respectar el marge normatiu i el lideratge de cada país per a establir i aplicar polítiques d'erradicació de la pobresa i 

desenvolupament sostenible. 

Meta 17.16 

Millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que 

mobilitzen i intercanvien coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport a l'assoliment dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament. 

Meta 17.17 

Fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant 

l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les aliances. 

Meta 17.18 

D'ací a 2020, millorar el suport a la creació de capacitat prestat als països en desenvolupament, inclosos els països menys 

avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament, per a augmentar significativament la disponibilitat de dades oportunes, 

fiables i de gran qualitat desglossats per ingressos, sexe, edat, raça, origen ètnic, estatus migratori, discapacitat, ubicació 

geogràfica i altres característiques pertinents en els contextos nacionals. 

Meta 17.19 

D'ací a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permeten mesurar els progressos en matèria de 

desenvolupament sostenible i complementen el producte intern brut, i donar suport a la creació de capacitat estadística als països 

en desenvolupament. 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.1. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 1 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
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ent i Migració) 
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territorial 
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Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 1 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.2. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 2 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 2 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.3. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 3 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 3 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.4. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 4 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 4 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.5. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 5 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 5. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 5 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.6. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 6 
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de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 6 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.7. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 7 
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de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 7. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 7 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.8. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 8 
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de l'activitat estadística 
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València inclosa en el 
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d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 8 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.9. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 9 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 9 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.10. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
10 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 10 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.11. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
11 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 

Per sexe   

Per edat   
 

 

Desagregació 
territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 11 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.12. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
12 

   

 

Font 
 

Pressupost 
Municipal de 
l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 

 

 

Disponibilitat 
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Per edat   
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territorial 
 

Ciutat 
 

 

Periodicitat 
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Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 12. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 12 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.13. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
13 
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l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 
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Ciutat 
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2020 
 
 
 
 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 13. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 13 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.14. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
14 
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de València 
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Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 14. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 14 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.15. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
15 

   

 

Font 
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l'Ajuntament 
de València 
(Servei de 
Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 15. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 15 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.16. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
16 
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l'Ajuntament 
de València 
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Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 
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Desagregació 
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Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 16 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional 
als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos 
fiscals i d'una altra índole. 

   

 

 
Indicador 17.1.17. 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al 
Desenvolupament relacionat amb l’ODS 
17 

   

 

Font 
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l'Ajuntament 
de València 
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Cooperació al 
Desenvolupam
ent i Migració) 
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Ciutat 
 

 

Periodicitat 
 

Anual 
 

 

Cobertura temporal 
 

2020 
 
 
 
 
 

Informació procedent 
de l'activitat estadística 
0505. Indicadors 
socials de la ciutat de 
València inclosa en el 
Pla Valencià 
d'Estadística 2019-
2022 

 

 
Definició 

Pressupost municipal d'Ajuda Oficial al Desenvolupament relacionat amb l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 17. 

 

Forma de càlcul 

Cadascuna de les actuacions subvencionades d'Ajuda Oficial al Desenvolupament s'associa a un o 
més ODS segons el seu àmbit d'actuació. En cas que una actuació s'associe a més d'un ODS, la 
subvenció assignada a cada ODS s'obté dividint la subvenció total entre el nombre d’ODS sobre els 
quals impacta l'actuació. 

El pressupost executat total (en euros) d'Ajuda Oficial al Desenvolupament de l'Ajuntament de 
València relacionat amb l’ODS 17 durant l'exercici de referència s'obté com a suma dels imports 
subvencionats associats a aquest ODS de les diferents actuacions subvencionades. 

 

Comentaris / Limitacions 

- L'Ajuda Oficial al Desenvolupament inclou les subvencions associades al Programa de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, al programa d'Educació per al 
Desenvolupament i la Ciutadania Global, al programa d'Accions Humanitàries i d'Emergències, així 
com tots aquells convenis del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració les actuacions 
de la qual estiguen relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


