
Porcentaje de población de 16 a 64 años de nacionalidad extranjera / Percentatge de població de 16 a 64 anys de nacionalitat
estrangera

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
16,62 15,63 15,29 15,69 15,21 16,26 16,30 17,36 18,30 18,75

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Porcentaje de población de 16 a 64 años de nacionalidad
extranjera

Percentatge de població de 16 a 64 anys de nacionalitat
estrangera

Código: Codi:

02051390 02051390

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 entre 16 y 64 años de nacionalidad
no española respecto a la población de 16 a 64 años total
residente en la ciudad a 1 de enero del año de referencia.

Quocient de la població entre 16 i 64 anys de nacionalitat
no espanyola respecte a la població de 16 a 64 anys total
resident en la ciutat a 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:

Representa el peso demográ�co de la población de
nacionalidad extranjera en el colectivo de población
potencialmente activa (entre 16 y 64 años). Los datos
ofrecidos provienen de la explotación estadística del �chero
del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de
València.

Representa el pes demogrà�c de la població de nacionalitat
estrangera en el col·lectiu de població potencialment activa
(entre 16 i 64 anys). Les dades oferides provenen
de l'explotació estadística del �txer del Padró Municipal
d'Habitants de l'Ajuntament de València.


