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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Super�cie útil media de la vivienda por persona Superfície útil mitjana de l'habitatge per persona

Código: Codi:

02102360 02102360

Tema: Tema:

Población Població

Subtema: Subtema:

Convivencia Convivència

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

Media aritmética de la super�cie útil por persona de todas
las personas que residen habitualmente en una vivienda
familiar principal de la ciudad de València. La super�cie
útil por persona se calcula como el cociente de la super�cie
útil total de la vivienda entre el número de personas que
forman el hogar.

Mitjana aritmètica de la superfície útil per persona de totes
les persones que resideixen habitualment en un habitatge
familiar principal de la ciutat de València. La superfície útil
per persona es calcula com el quocient de la superfície útil
total de l'habitatge entre el nombre de persones que formen
la llar.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Encuesta Continua de Hogares (ECH). Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Enquesta Contínua de Llars (ECH). Institut Nacional
d'Estadística (INE).

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

En metros cuadrados En metres quadrats

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Se de�ne hogar como la persona o conjunto de personas
que residen habitualmente en una vivienda familiar principal.
La super�cie útil de la vivienda es la super�cie existente
dentro de los muros exteriores de la vivienda, sin incluir
terrazas abiertas ni jardines, ni tampoco sótanos, trasteros
o desvanes no habitables. Los datos provienen de la
explotación estadística del �chero de microdatos de la ECH
disponible en la página Web del INE.

Es de�neix llar com la persona o conjunt de persones que
resideixen habitualment en un habitatge familiar principal.
La superfície útil de l'habitatge és la superfície existent dins
dels murs exteriors de l'habitatge, sense incloure terrasses
obertes ni jardins, ni tampoc soterranis, trasters o golfes no
habitables. Les dades provenen de l'explotació estadística
del �txer de microdades de l'ECH disponible en la pàgina
Web de l'INE.


