
Índice de sobreenvejecimiento / Índex de sobrenvelliment

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13,99 14,40 14,75 14,96 15,24 15,28 15,45 15,77 15,82 15,85

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Índice de sobreenvejecimiento Índex de sobrenvelliment
Código: Codi:

02051270 02051270
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 85 y más años entre la población
de 65 y más años residente en la ciudad a 1 de enero del
año de referencia.

Quocient de la població major de 84 anys entre la població
major de 64 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:

Este índice representa la proporción de las personas de edad
más avanzada (85 y más años) sobre la población mayor (65
y más años). Es un indicador especí�co del envejecimiento
demográ�co y permite medir la composición del grupo de los
más mayores. También se denomina índice de longevidad o
de senectud. Los datos ofrecidos provienen de la explotación
estadística del �chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València.

Este índex representa la proporció de les persones d'edat
més acançada (85 i més anys) sobre la població major (65
i més anys). És un indicador especí�c de l'envelliment
demogrà�c i permet mesurar la composició del grup dels
més majors. També es denomina índex de longevitat o
de senectut. Les dades oferides provenen de l'explotació
estadística del �txer del Padró Municipal d'Habitants de
l'Ajuntament de Valencia.


