
Índice de envejecimiento / Índex d'envelliment
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127,57 131,60 134,49 136,52 138,91 141,67 144,22 147,67 152,24 156,82

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Índice de envejecimiento Índex d'envelliment
Código: Codi:

02051260 02051260
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 de la población de 65 y más años entre la población
menor de 16 años residente en la ciudad a 1 de enero del
año de referencia.

Quocient de la població major de 64 anys entre la població
menor de 16 anys resident 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

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:

Indicador sintético del grado de envejecimiento de una
población, expresado como un porcentaje de las personas
adultas mayores (65 y más años) respecto a los menores
(15 y menos años). Se trata de un indicador asociado a las
transferencias intergeneracionales y su aumento sistemático
implica para los estados una mayor inversión en salud y
seguridad social orientada a las personas de edad. Los datos
ofrecidos provienen de la explotación estadística del �chero
del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de
València.

Indicador sintètic del grau d'envelliment d'una població,
expressat com un percentatge de les persones adultes
majors (65 i més anys) respecte als menors (15 i menys
anys). Es tracta d'un indicador associat a les transferències
intergeneracionals i el seu augment sistemàtic implica per
als estats una major inversió en salut i seguretat social
orientada a les persones d'edat. Les dades oferides provenen
de l'explotació estadística del �txer del Padró Municipal
d'Habitants de l'Ajuntament de València.


