
Tasa bruta de nupcialidad / Taxa bruta de nupcialitat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,46 3,75 3,59 3,78 3,92 4,10 3,75 3,69 3,46 2,09

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa bruta de nupcialidad Taxa bruta de nupcialitat

Código: Codi:

02153500 02153500

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:

Cociente del número de matrimonios celebrados que han
�jado su residencia en la ciudad durante el año de referencia
entre la población residente en la ciudad a mitad del año de
referencia.

Quocient del nombre de matrimonis celebrats que han �xat
la seua residència a la ciutat durant l'any de referència
entre la població resident a la ciutat a meitat de l'any de
referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Movimiento Natural de la Población (MNP). Instituto
Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal de
Habitantes. Ayuntamiento de València.

Moviment Natural de la Població (MNP). Institut
Nacional d'Estadística (INE). Padró Municipal d'Habitants.
Ajuntament de València

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 1.000 Expressat en tant per 1.000

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

El concepto de matrimonio es el legal, es decir, todo
aquel inscrito en el Registro Civil. A partir de la Ley
13/2005, de 1 de julio, este concepto también incluye todos
los matrimonios inscritos en el Registro Civil celebrados
entre personas del mismo sexo. Los datos de matrimonios
provienen de la explotación estadística del �chero de
microdatos del MNP disponible en la página Web del
INE. Los datos de población provienen de la explotación
estadística del �chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València.

El concepte de matrimoni és el legal, és a dir, tots aquells
inscrits al Registre Civil. A partir de la Llei 13/2005, d'1
de juliol, este concepte també inclou tots els matrimonis
inscrits al Registre Civil celebrats entre persones del mateix
sexe. Les dades de matrimonis provenen de l'explotació
estadística del �txer de microdades del MNP disponible en
la pàgina Web de l'INE. Les dades de població provenen
de l'explotació estadística del �txer del Padró Municipal
d'Habitants de l'Ajuntament de València.


