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Mediana de las edades de los individuos residentes en la
ciudad a 1 de enero del año de referencia.

Mitjana de les edats de les persones residents a la ciutat a
l'1 de gener de l'any de referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

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

Padró Municipal d'Habitants a l'1 de gener de cada any.
Ajuntament de València
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Es el percentil 50 de las edades de la población, es decir, la
edad para la cual al menos el 50 por ciento de la población
tiene esa edad o menos y el 50 por ciento de la población
tiene esa edad o más. La parte entera de la edad se ha
calculado como la diferencia entre el año de referencia y
el año de nacimiento. La parte decimal se ha calculado
como el número de días transcurridos hasta el mes y día
de nacimiento dividido por el número de días del año de
referencia. Los datos ofrecidos provienen de la explotación
estadística del �chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València.

És el percentil 50 de les edats de la població, és a dir,
l'edat per a la qual almenys el 50 per cent de la població
té eixa edat o menys i el 50 per cent de la població té eixa
edat o més. La part sencera de l'edat s'ha calculat com la
diferència entre l'any de referència i l'any de naixement.
La part decimal s'ha calculat com el nombre de dies
transcorreguts �ns al mes i dia de naixement dividit pel
nombre de dies de l'any de referència. Les dades oferides
provenen de l'explotació estadística del �txer del Padró
Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de Valencia.


