
Humedad relativa media / Humitat relativa mitjana

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
70,5 61,3 52,3 54,2 53,9 56,5 57,5 56,9 54,5 58,2

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Humedad relativa media Humitat relativa mitjana

Código: Codi:

01051180 01051180

Tema: Tema:

Características Físicas y Medio Ambiente Característiques Físiques i Medi Ambient

Subtema: Subtema:

Climatología Climatologia

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

Media aritmética de los valores de humedad relativa media

mensual del año de referencia.

Mitjana aritmètica dels valors d'humitat relativa mitjana

mensual de l'any de referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Agencia Estatal de Meteorología Agència Estatal de Meteorologia

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en porcentaje Expressat en percentatge

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La humedad relativa es el cociente entre la cantidad de

vapor que contiene la atmósfera y la cantidad máxima

que podría contener a la misma temperatura, expresado

en porcentaje. Los datos se han obtenido de la estación

ubicada en los Jardines Municipales de Viveros de la ciudad

de València, de coordenadas 39o 28' 50� N y 00o 21'

59� O. Hasta febrero de 2012 los datos corresponden a la

estación meteorológica convencional con identi�cador 8416.

Desde marzo de 2012 los datos corresponden a la estación

meteorológica automática con identi�cador 8416Y ubicada

en la misma posición.

La humitat relativa és el quocient entre la quantitat de

vapor que conté l'atmosfera i la quantitat màxima que

podria contindre a la mateixa temperatura, expressat en

percentatge. Les dades s'han obtingut de l'estació situada

als Jardins Municipals de Vivers de la ciutat de València, de

coordenades 39° 28' 50� N i 00° 21' 59� O. Fins a febrer

de 2012 les dades corresponen a l'estació meteorològica

convencional amb identi�cador 8416. Des de març de 2012

les dades corresponen a l'estació meteorològica automàtica

amb identi�cador 8416Y situada en la mateixa posició.


