
Peso poblacional respecto al total nacional / Pes poblacional respecte al total nacional

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,69 1,68 1,69 1,70 1,70 1,71 1,69 1,69 1,69

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Peso poblacional respecto al total nacional Pes poblacional respecte al total nacional

Código: Codi:

02051025 02051025

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 el número de personas inscritas en el Padrón

Municipal de Habitantes de la ciudad de València a 1 de

enero del año de referencia y el total de residentes de

España.

Quocient entre el nombre de persones inscrites al Padró

Municipal d'Habitants de la ciutat de València a l'1 de gener

de l'any de referència i el total de residents d'Espanya.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada

año. Ayuntamiento de València. Instituto Nacional de

Estadística

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

Ajuntament de València. Institut Nacional d'Estadística

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:

El Padrón municipal es un registro administrativo donde

constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen

prueba de la residencia en el municipio y del domicilio

habitual en el mismo. Toda persona que viva en España

está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el

que reside habitualmente. Quien viva en varios municipios,

deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más

tiempo al año. Los datos del municipio provienen de la

explotación estadística del �chero del Padrón Municipal

de Habitantes del Ayuntamiento de València. Los datos

de España se han obtenido de la explotación estadística

de todos los �cheros padronales realizadas por el Instituto

Nacional de Estadística.

El Padró municipal és un registre administratiu on consten

els veïns del municipi. Les seues dades constituïxen una

prova de la residència en el municipi i del domicili habitual al

mateix. Tota persona que visca en Espanya està obligada a

inscriure's en el Padró del municipi on resideix habitualment.

Qui visca en més d'un municipi, haurà d'inscriure's,

únicament, en el que ho fasa durant més temps a l'any.

Les dades oferides provenen de l'explotació estadística del

�txer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de

València.Les dades d'Espanya s'han obtingut de l'explotació

estadística de tots els �txers padronals realitzades per

l'Institut Nacional d'Estadística.


