
Porcentaje de hojas familiares monoparentales respecto del total de hojas familiares / Percentatge de fulls familiars
monoparentals respecte al total de fulls familiars

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,53 3,62 3,66 3,64 3,58 3,53 3,51 3,46 3,43 3,44

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Porcentaje de hojas familiares monoparentales respecto del
total de hojas familiares

Percentatge de fulls familiars monoparentals respecte al
total de fulls familiars

Código: Codi:

02102090 02102090

Tema: Tema:

Población Població

Subtema: Subtema:

Convivencia Convivència

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de hojas familiares en las que residen
menores de 16 años con un único adulto (mayor de 17 años)
entre el número total de hojas familiares de la ciudad a 1
de enero del año de referencia.

Quocient del nombre de habitatges familiars en què residixen
menors de 16 anys amb un únic adult (major de 17 anys)
entre el nombre total de habitatges familiars de 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:

En este cálculo se incluyen únicamente las hojas familiares,
no se incluyen los establecimientos colectivos. El colectivo
analizado es el de viviendas familiares con menores de 16
años y en las que vive un único adulto (mayor de 17
años), cuya relación con los menores puede ser o no de
parentesco. Los datos ofrecidos provienen de la explotación
estadística del �chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València.

En este càlcul s'inclouen únicament els fulls familiars, no s'hi
inclouen els establiments col·lectius. El col·lectiu analitzat
és el d'habitatges familiars amb menors de 16 anys i en els
que viu un únic adult (major de 17 anys), la relació del
qual amb els menors pot ser o no de parentesc. Les dades
oferides provenen de l'explotació estadística del �txer del
Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València.


