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Nombre del Indicador:
Densidad de población
Código:
02051010
Tema:
Población
Subtema:
Estructura de la población
Denición y forma de cálculo:
Cociente entre la población residente a 1 de enero del año de
referencia y la supercie de la ciudad de València, excepto
la supercie del puerto y del lago de la Albufera.
Fuentes de la Información:
Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año.
Ayuntamiento de València. Sistema de Gestión Patrimonial
del Ayuntamiento de València (SIGESPA).
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:
Habitantes por kilómetro cuadrado
Observaciones e Interpretación:
Representa el número medio de habitantes por kilómetro
cuadrado de la supercie potencialmente habitable de la
ciudad. El dato de población proviene de la explotación
estadística del chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València. El dato de supercie
proviene del cálculo del área denida por los límites
municipales registrada en el SIGESPA, exceptuando la
supercie del puerto y del lago de la Albufera.

Nom de l'Indicador:
Densitat de població
Codi:
02051010
Tema:
Població
Subtema:
Estructura de la població
Denició i forma de càlcul:
Quocient entre la població resident a l'1 de gener de l'any
de referència i la superfície del municipi de València, excepte
la superfície del port i del llac de l'Albufera.
Fonts de la Informació:
Padró Municipal d'Habitants a l'1 de gener de cada any.
Ajuntament de València Sistema de Gestió Patrimonial de
l'Ajuntament de València (SIGESPA).
Periodicitat d'Actualització:
Anual
Unitats de mesura:
Habitants per quilómetre quadrat
Observacions i Interpretació:
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
txer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de
València. La dada de superfície prové del càlcul de l'àrea
denida pels límits municipals registrada en el SIGESPA,
exceptuant la superfície del port i del llac de l'Albufera.

