
Densidad de población respecto a super�cie catastral urbana / Densitat de població respecte a superfície cadastral urbana

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27.031,2 26.680,0 26.726,0 26.885,1 26.704,4 26.915,7 26.864,5 27.064,4 27.006,6 26.902,6

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Densidad de población respecto a super�cie catastral urbana Densitat de població respecte a superfície cadastral urbana

Código: Codi:

02051020 02051020

Tema: Tema:

Población Població

Subtema: Subtema:

Estructura de la población Estructura de la població

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

Cociente entre la población residente a 1 de enero del año

de referencia y la super�cie catastral urbana de la ciudad de

València

Quocient entre la població resident a l'1 de gener de l'any

de referència i la superfície cadastral urbana de la ciutat de

València.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año.

Ayuntamiento de València. Dirección General de Catastro.

Padró Municipal d'Habitants a l'1 de gener de cada any.

Ajuntament de València. Direcció General de Cadastre.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Habitantes por kilómetro cuadrado Habitants per quilómetre quadrat

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Representa el número medio de habitantes por kilómetro

cuadrado de la super�cie catastral urbana. Los datos

ofrecidos provienen de la explotación estadística del �chero

del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de

València. El dato de super�cie catastral urbana se obtiene

de la explotación estadística del �chero de Catastro Urbano

de la ciudad de València y comprende la super�cie de

parcelas urbanas, tanto edi�cadas como sin edi�car.

Representa el número mitjà d'habitants per quilòmetre

quadrat de la superfície cadastral urbana. Les dades oferits

provenen de l'explotació estadística del �txer del Padró

Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València. La

dada de superfície cadastral urbana s'obté de l'explotació

estadística del �txer de Cadastre Urbà de la ciutat de

València i comprén la superfície de parcel·les urbanes, tant

edi�cades com sense edi�car.


