
Edad media de la población extranjera / Edat mitjana de la població estrangera

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32,86 33,31 33,40 34,39 34,54 34,82 34,82 34,97 35,26 35,44

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Edad media de la población extranjera Edat mitjana de la població estrangera

Código: Codi:

02051370 02051370

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:

Media aritmética de las edades de los residentes en la

ciudad de nacionalidad no española a 1 de enero del año

de referencia.

Mitjana aritmètica de les edats dels residents a la ciutat,

de nacionalitat no espanyola, 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 años Expressat en anys

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Estadístico descriptivo que resume la distribución de edades

observadas en la población residente de la ciudad de

nacionalidad no española. 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.

Estadístic descriptiu que resumeix la distribució d'edats

observades en la població resident a la ciutat, de nacionalitat

no espanyola. 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 València.


