Porcentaje de hogares con vivienda propia sin pagos pendientes / Percentatge de llars amb habitatge propi sense pagaments
pendents
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Nombre del Indicador:
Porcentaje de hogares con vivienda propia sin pagos
pendientes
Código:
02102350
Tema:
Población
Subtema:
Convivencia
Denición y forma de cálculo:
Cociente del número de hogares con vivienda propia sin
pagos pendientes, entre el número total de hogares.
Fuentes de la Información:
Encuesta Continua de Hogares (ECH). Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:
Expresado en porcentaje
Observaciones e Interpretación:
Se dene hogar como la persona o conjunto de personas que
residen habitualmente en una vivienda familiar principal. El
régimen de tenencia de la vivienda se reere a la relación
que existe entre el hogar y la propiedad de la vivienda en
la que residen. Se consideran viviendas propias sin pagos
pendientes aquellas cuya compra está totalmente pagadas,
han sido heredadas o donadas. Los datos provienen de la
explotación estadística del chero de microdatos de la ECH
disponible en la página Web del INE.

Nom de l'Indicador:
Percentatge de llars amb habitatge propi sense pagaments
pendents
Codi:
02102350
Tema:
Població
Subtema:
Convivència
Denició i forma de càlcul:
Quocient del nombre de llars amb habitatge propi sense
pagaments pendents, entre el nombre total de llars.
Fonts de la Informació:
Enquesta Contínua de Llars (ECH). Institut Nacional
d'Estadística (INE).
Periodicitat d'Actualització:
Anual
Unitats de mesura:
Expressat en percentatge
Observacions i Interpretació:
Es deneix llar com la persona o conjunt de persones que
resideixen habitualment en un habitatge familiar principal.
El règim de tinença de l'habitatge es refereix a la relació que
existeix entre la llar i la propietat de l'habitatge en la qual
resideixen. Es consideren habitatges propis sense pagaments
pendents aquelles la compra de les quals està totalment
pagades, han sigut heretades o donades. Les dades provenen
de l'explotació estadística del txer de microdades de l'ECH
disponible en la pàgina Web de l'INE.

