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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Edad media de los turismos particulares Edat mitjana dels turismes particulars

Código: Codi:

03051041 03051041

Tema: Tema:

Transporte Transport

Subtema: Subtema:

Vehículos Vehicles

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

Media aritmética (en años) de la edad de los turismos
particulares.

Mitjana aritmètica (en anys) de l'edat dels turismes
particulars.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
O�cina de Estadística. Ayuntamiento de València

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). O�cina
d'Estadística. Ajuntament de València

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Años Anys

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La estadística del parque de vehículos se elabora a partir de
la matrícula �scal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM). Incluye todos los vehículos en activo en
el impuesto, aunque estén exentos de pago, con domicilio
en València a 1 de enero del año de referencia. Los
vehículos están clasi�cados según la tipología (automóvil,
camión, etc.) que consta en la tarjeta de Inspección Técnica
de Vehículos. Se entiende como vehículos de empresa u
organizaciones aquellos en los que el primer dígito del DNI
del propietario es A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q,
R, S, T, U o W; mientras que los particulares son aquellos en
los que el primer dígito es una X, Y o una cifra numérica. El
año de matriculación se obtiene a partir de la matrícula del
vehículo. A los vehículos matriculados fuera de la provincia
de València antes de 1991 se les imputa el año a partir de la
distribución porcentual de los de la provincia de València de
ese periodo. Para el año t, los vehículos matriculados con
anterioridad a 1971 se les imputa una edad de t-1972 años.

L'estadística del parc de vehicles s'elabora a partir de
la matrícula �scal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM). Inclou tots els vehicles en actiu en
l'impost, encara que estiguen exempts de pagament, amb
domicili a València a 1 de gener de l'any de referència. Els
vehicles estan classi�cats segons la tipologia (automòbil,
camió, etc.) que consta a la targeta d'Inspecció Tècnica de
Vehicles. S'entén com a vehicles d'empresa o organitzacions
aquells en què el primer dígit del DNI del propietari és A,
B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, O o W;
mentres que els particulars són aquells en què el primer dígit
és una X, Y o una xifra numèrica. L'any de matriculació
s'obté a partir de la matrícula del vehicle. Als vehicles
matriculats fora de la província de València abans de 1991
se'ls imputa l'any a partir de la distribució percentual dels
de la província de València d'eixe període. Per a l'any t, els
vehicles matriculats amb anterioritat a 1971 se'ls imputa
una edat de t-1972 anys.


