
Tasa de migración neta para los hombres / Taxa de migració neta per als homes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7,00 6,12 9,61 12,95 14,76 17,02 16,04 20,65 5,20 13,91

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de migración neta para los hombres Taxa de migració neta per als homes

Código: Codi:

02204300 02204300

Tema: Tema:

Población Població

Subtema: Subtema:

Movimientos migratorios Moviments migratoris

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

Cociente del saldo migratorio registrado de los hombres en

la ciudad durante al año de referencia entre la población de

hombres calculada a mitad del año de referencia.

Quocient del saldo migratori registrat dels homes en la

ciutat durant a l'any de referència entre la població d'homes

calculada a meitat de l'any de referència.

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 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:

La población calculada a mitad del año de referencia se

obtiene como semisuma de las poblaciones correspondientes

a 1 de enero del año de referencia y 1 de enero del

año siguiente. Los datos de movimientos y población

provienen de la explotación estadística del �chero del Padrón

Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de València y de

las modi�caciones registradas.

La població calculada a mitat d'any de referència s'obté

com a semisuma de les poblacions corresponents a l'1 de

gener de l'any de referència i l'1 de gener de l'any següent.

Les dades de moviments i població provenen de l'explotació

estadística del �txer de modi�cacions registrades en el Padró

Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València.


