
Índice de reemplazo de la población en edad activa / Índex de reemplaçament de la població en edat activa

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
127,40 129,61 129,06 126,98 125,14 123,27 124,91 126,12 129,95 130,43

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Índice de reemplazo de la población en edad activa Índex de reemplaçament de la població en edat activa
Código: Codi:

02051330 02051330
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 61 a 64 años entre la población
de 16 a 19 años residente en la ciudad a 1 de enero del año
de referencia.

Quocient de la població de 61 a 64 anys entre la població
de 16 a 19 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 Espressat en percentatge
Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Indicador que relaciona la población que demográ�camente
está a punto de salir de la edad activa (61-64 años) con
los que acaban de entrar (16-19 años). Cuando el índice
disminuye, pocos salen de la edad activa en relación con
los que entran, y viceversa. Es un índice sujeto a fuertes
�uctuaciones y por tanto muy variable. Los datos ofrecidos
provienen de la explotación estadística del �chero del Padrón
Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de València.

Indicador que relaciona la població que demogrà�cament
està a punt d'eixir de l'edat activa (61-64 anys) amb els
que acaben d'entrar (16-19 anys). Quan l'índex disminuïx,
pocs ixen de l'edat activa en relació amb els que entren),
i viceversa. És un índex subjecte a fortes �uctuacions
i per tant molt variable. Les dades oferides provenen
de l'explotació estadística del �txer del Padró Municipal
d'Habitants de l'Ajuntament de València.


