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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Esperanza de vida a los 65 años de los hombres Esperança de vida als 65 anys dels homes

Código: Codi:

02153450 02153450

Tema: Tema:

Población Població

Subtema: Subtema:

Movimiento natural de la población Moviment natural de la població

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

Años que un varón de 65 años puede esperar vivir si los

patrones de mortalidad vigentes en el periodo de referencia

no cambiaran a lo largo del resto de su vida.

Anys que un home de 65 anys pot esperar viure si els patrons

de mortalitat vigents en el període de referència no canviaren

al llarg de la resta de la seua vida.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Modi�caciones registradas en el Padrón Municipal de

Habitantes. Ayuntamiento de València

Modi�cacions registrades al Padró Municipal d'Habitants.

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:

La esperanza de vida ha sido estimada mediante el cálculo

de la tabla abreviada según el método Chiang, con los

intervalos de edad de 5 años, excepto el de menores de 1

año y el de 1 a 4 años. Se han considerado las defunciones

registradas durante periodos de cuatro años, siendo el año

de referencia el punto central del intervalo utilizado en su

cálculo. Los datos provienen de la explotación estadística

del �chero de modi�caciones registradas en el Padrón

Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de València.

L'esperança de vida ha sigut estimada per mitjà del càlcul

de la taula abreviada segons el mètode Chiang, amb els

intervals d'edat de 5 anys, excepte el de menors d'1 any i

el d'1 a 4 anys. S'han considerat les defuncions registrades

durant períodes de quatre anys, sent l'any de referència el

punt central de l'interval utilitzat en el seu càlcul. Les

dades provenen de l'explotació estadística del �txer de

modi�cacions registrades en el Padró Municipal d'Habitants

de l'Ajuntament de València.


